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ÚVOD  
Jako téma své magisterské práce jsem zvolila dnes velmi populární fotografický 

žánr, akt, přesněji tedy akt objektivem dvou fotografů a dvou fotografek, totiž Jana 

Saudka, Roberta Vana, Terezy z Davle a Michaely Brachtlové. Hlavním důvodem, proč 

jsem zvolila toto téma, byl pro mě fakt, že v současné době je fotografie velmi 

rozšířeným vizuálním uměním, které nás obklopuje každý den a i osobně je mi 

fotografie velmi blízká. Dalším důležitějším impulsem pro zvolení tohoto tématu pro 

mě pak bylo, že jsem se sama aktivně začala zabývat fotografováním aktů. Mé nadšení 

podpořila i možnost osobně si se všemi čtyřmi výše zmíněnými fotografy promluvit      

a poznat je tak ze zcela nové stránky. Pro fotografii aktu jsem se rozhodla, protože 

lidské tělo je člověku ze všech možných pohledů „přes objektiv“ nejblíže a tělesnost je 

v dnešním světě stále velmi aktuální ve všech kulturách.  

Cílem mé diplomové práce je analyzovat tvorbu jednotlivých umělců a posoudit 

či porovnat jejich fotografické akty a celkový pohled na nahé lidské tělo. Práce řeší, jak 

odlišný pohled mají fotografové na nahé tělo stejného či jiného pohlaví. Zabývám se 

otázkami, zda lze jejich tvorbu považovat za eroticky podbarvené umělecké akty, či 

hraničící s pornografií. Smyslem mé práce je čtenáři přiblížit fotografický akt 

současného českého umění předních fotografů. Dalším cílem je také nastínit jakou roli  

v tvorbě vybraných umělců hraje vyobrazené nahé tělo. 

Důležité pro mou práci bylo postupně prostudovat dosavadní tvorbu zmíněných 

umělců a pochopit jejich nahlížení na tělo. Postupně jsem zkoumala zobrazování 

lidského těla v historii, abych mohla lépe charakterizovat tvorbu vybraných umělců. 

Dalším důležitým bodem pro lepší chápání jejich práce pro mne bylo osobní setkání se 

všemi umělci. Při osobních rozhovorech s vybranými fotografy jsem se soustředila na 

tematické okruhy, které se k mé práci hodily. Zajímala jsem se o míru erotiky                 

a sexuality, zda je pro ně důležitá fyzická krása, jak přistupují ke své tvorbě a jiné. Své 

otázky, týkající se těchto okruhů, jsem pokládala všem fotografům, ale další otázky byly 

zcela individuální na základě prostudování tvorby každého z fotografů. Nakonec jsem 

se zaměřila na komparaci jejich díla a porovnání prvků, které jejich tvorbu ovlivňují. 

Pokládala jsem si různé otázky, na které jsem si v průběhu své práce odpovídala, 

například jak se vlastně vybraní umělci k fotografování aktu dostali, zda řeší technickou 
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stránku fotografie, nebo zda své snímky promýšlí dopředu či se nechávají inspirovat 

okamžikem.  

Nyní se však přesuňme k důkladnějšímu představení mé diplomové práce. 

V první kapitole a jejích podkapitolách se věnuji stručné historii zobrazování lidského 

těla. Zaměřuji se především na to, k jakým proměnám lidského těla a ideálu lidské krásy 

docházelo, a to především ve fotografii, ale i v jiných uměleckých směrech od dob 

dávných až po současnost. Dále nastiňuji, jak je chápán samotný pojem akt a jak může 

být rozdělován.  

V následující, druhé kapitole „Mužský a ženský akt v české fotografii” 

rozebírám konkrétní ženské a mužské akty v historii české fotografie a zmiňuji zde 

důležité fotografy, kteří fotografii aktu pomáhali rozvíjet do současné podoby. V této 

kapitole se také věnuji historii všech čtyř vybraných fotografů (každému v jedné 

z podkapitol) a hlouběji zde zkoumám, jaké byly počátky jejich tvorby a jak se každý    

z nich postupně rozvíjel. Zdůrazňuji zde také okolnosti, jež nejvíce ovlivnily jejich 

fotografování (u Roberta Vana je to např. emigrace do USA, u Terezy z Davle pak 

výstavy v baru Kamzík apod.). Mimo jiné zde vysvětluji, že výběr zvolených fotografů 

není nahodilý. Účelně jsem zvolila Michaelu Brachtlovou a Roberta Vana, kteří se  

zabývají především fotografováním nahého mužského těla. Naopak Tereza z Davle       

a Jan Saudek se zabývají ženským tělem. Zajímám se o to, zda je jejich umělecký 

fotografický akt ovlivněn jejich sexuální orientací a zda mají jejich snímky vyprávět 

nějaký příběh. Dále také zkoumám, jak velkou roli hraje výběr modelů a modelek          

a další aspekty, které ovlivňují jejich tvorbu.  

V další části mé diplomové práce, tedy v kapitole č. 3, se věnuji faktorům, jež 

ovlivňují umělecký akt a následně také vysvětluji pojmy glamour a pornografie, jež 

mohou s focením uměleckých aktů úzce souviset a právě akt ovlivňovat. Dalším 

faktorem, jímž se v této kapitole zabývám, je sexuální orientace (homosexuální), jež má 

také na mnou zkoumaný umělecký akt dopad.  

Následující čtvrtá část mé práce se již plně věnuje zkoumání čtyř zvolených 

fotografů. V první řadě se zde zabývám jejich životním příběhem, dále pak okolnostmi, 

jež ovlivňují výběr modelů či modelek pro jejich focení. Následně se zabývám 
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erotickým nábojem, který jejich akty vždy v nějaké míře obsahují. Zárověň v této části 

zkoumám techniku zvolených fotografů a jejich rozdílný přístup k fotografování aktů.  

V páté kapitole mé diplomové práce dochází k srovnání dvou skupin, jež se 

z mnou zvolených fotografů utvořily – fotografové žen vs. fotografové mužů.  

V následující šesté části mé práce se věnuji charakteristice chápání těla v tvorbě 

jednotlivých umělců.  

Dále v práci naleznete vyhodnocení, tedy závěr mé práce, kde shrnuji výsledky 

mého zkoumání.  

 Součástí práce je nejen obrazová příloha snímků s akty, ale také přesný přepis 

rozhovorů z osobního setkání se zmíněnými fotografy. Jednotlivé odpovědi mi velmi 

napomohly analyzovat jejich tvorbu. 

  

“Art can never exist without naked beauty displayed.” 

(Umění nemůže nikdy existovat bez zobrazení nahé krásy.) 

William Blake 
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1. Historický náhled na zobrazování lidského těla 

V této části své diplomové práce se budu zabývat důležitostí zobrazování 

lidského těla v různých odvětvích umění v průběhu historie. Touto cestou bych chtěla 

poukázat na to, jakými způsoby byla v umění lidská tělesnost interpretována dříve          

a i v současnosti.  

V malbě, sochařství, poezii a později i ve fotografii je inspirace lidským tělem 

tématem jak dávným, tak i velmi aktuálním. Lidské tělo bylo jedním z hlavních 

zobrazovaných motivů již od samého počátku umění. Setkáváme se s ním například již  

v pravěkých jeskyních, v Mezopotámii, později např. v renesanci nebo baroku. Lze říci, 

že takřka všechny výtvarné směry se ve své historii zabývaly aktem. Když se hlouběji 

podíváme na historicky nejstarší zmínky o zobrazování lidského těla, zjistíme, že jejich 

hlavním účelem nebylo poukázat na fyzický ideál krásy těla, souvisely totiž spíše          

s ovlivňováním plodnosti a úrody. Zobrazování lidské nahoty mělo jistou symboliku. 

Tělo mělo evokovat něco nadpozemského, nezobrazitelného (boha, lidské vlastnosti, 

přírodní síly). Neoděné lidské tělo pak bylo také chápáno jako prostředek k zachycení 

tematických scén a to s mytologickou, alegorickou i symbolickou funkcí. Estetizující 

zobrazení ideálu lidské krásy bylo tedy až na druhém místě po jeho symbolickém 

vyobrazení.  Zajímavým faktem je, že všechny kultury, které kdy zobrazovaly člověka, 1

vyobrazovaly nejprve především postavu ženy. Žena pak byla zobrazována jako ideál 

krásy, či symbol mateřství s plnými tvary, ukazujícími ženskost a plodnost. Postupem 

času a změnou chápání společnosti se však tento ideál o lidské kráse a o lidské 

tělesnosti stále proměňuje a vyvíjí i do zcela odlišných podob. 

 Podívejme se ale blíže na počátky historie aktu. Jak je již uvedeno výše, počátky 

aktu zasahují dávno do minulosti, pro příklad si uveďme prehistorické období, které 

bylo obdobím zobrazování Venuší.  S námětem aktu se setkáváme poté také například   

v antice, uveďme zde, že tehdy bylo tělo velmi idealizováno. Antické Řecko pak také 

zpodobňovalo nahotu spíše mužskou než ženskou, jelikož kult silného mužského těla    

v podobě tehdejších sportovců lépe splňoval ideál antické krásy. Muži pak byli často 

zobrazováni zcela nazí, zatímco ženy v té době bývaly alespoň částečně zahaleny 

například drapérií.  

 LENDEROVÁ / HANULÍK / TINKOVÁ 2013, 2431
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Pro shrnutí tedy uveďme, že první pokusy o umělecký akt byly učiněny již před 

tisíci lety a to ve všech uměleckých odvětvích a kulturách (nejprve se pak neoděné 

lidské tělo objevuje na obrazech, poté i v sochařství a další umělecká odvětví tyto 

následují). Po tomto skromném ohlédnutí do úplných počátků vyobrazování lidské 

tělesnosti v umění si pak shrňme, že v období od antiky až do 15. století nebylo 

vyobrazení ženského a mužského těla nijak výrazně radikální a neprocházelo příliš 

velkými změnami, a proto se mu nyní nebudu ve své práci věnovat detailněji. Jiný 

(nový) pohled na tělesnost, který bych však ráda zmínila, a pro mé téma je podstatný, 

nastal až na přelomu 15. a 16. století. 

V tomto období byla žena zobrazována především s dlouhým tělem, malou 

hlavou a s kulatými, vysoko posazenými ňadry.  Oproti dříve zobrazovanému tělu         2

s plnými zaoblenými tvary byla žena v následujících stoletích zobrazována spíše            

s velkými ňadry a útlými boky. Těla se pak také často objevovala například s protáhlým 

krkem, ochablým břichem, pokleslými a velkými stehny, rovněž s ochablými lýtky, či 

měly ženy ňadra posazená v nižší rovině než je běžné (tento typ lidské tělesnosti 

můžeme nalézt ještě v 19. století). Tento typ tělesnosti i přesto, že není ideálním typem 

„sexuální bohyně“, byl vyobrazován s jistou ladností a cudností. Vývojem doby se však 

projevují i další typy vyobrazovaných nahých postav, můžeme se setkat s vyobrazením 

protáhlých končetin nebo například menších hlav. Postupem času a rozvojem 

společnosti se pak objevuje žena se štíhlým pasem, krásnou modelací boků ve tvaru 

přesýpacích hodin, kulatým pozadím a hlavně pevnými ňadry. U mužského těla se pak 

v průběhu historie setkáváme například s jeho vyobrazením jako ztělesněním silného     

a vznešeného hrdiny.  Jak je tedy vidět, v každém dějinném období bylo opěvováno 3

jinak tvarované tělo. 

Přejděme však k hlavnímu tématu, jemuž se má práce věnuje – k fotografickému 

aktu. První zmínky o něm se v českém prostředí objevují v 50. letech 19. století (ve 

světě se první fotografické akty objevovaly již v první polovině devatenáctého století). 

Jednalo se o akt mladé dívky, která si čte (není zcela zřetelné, v jakém prostředí se 

dívka nachází, pravděpodobně v ateliéru, kde se opírá o taburet, který je zahalen 

 YALOM 1999, 722

 PETRASOVÁ / MACHALÍKOVÁ 2010, 1103
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drapérií). [1] Identita vyobrazené dívky je velice nejasná, z obrazu není ani zřejmé, co 

dívka čte, vše tak zůstává v naprosté anonymitě. Toto dílo vytvořil neznámý 

daguerrotypista (tj. Daguerrotypie je první komplexní fotografický proces, který byl 

úspěšně patentován v roce 1839, jeho vývoj trval 23 let. Byl pojmenován po svém 

vynálezci a výtvarníkovi jménem Louis Daguerre. Tento proces spočívá ve spojení 

principů v podobě hlavního média, které je světelně citlivé. Dále následoval proces 

expozice, kdy byla citlivá destička osvětlená, poté byla umístěna do vývojky, kde se 

začal postupně vykreslovat obraz. Závěr procesu spočíval v ponoření destičky do 

ustalovače a pak následovalo sušení a rámování vzniklé fotografie).  Dalšími důležitými 4

akty pro české dějiny fotografie aktu jsou díla z roku 1856, které vytvořil umělec 

František Friedrich (1829 - 1892). Ten svá díla vystavoval na Václavském náměstí        

v Praze v hotelu U arcivévody Štěpána (dnes na tomto místě stojí hotel Evropa), jeho 

tvorba byla však morálně odsouzena za veřejné pohoršování. Nařknutí vedlo                  

k odsouzení autora na 48 hodin do vězení, po odvolání byl však jeho trest snížen na 

pokutu.  5

60. - 70. léta v 19. století ovlivnil oblast fotografie především módní průmysl, 

v první řadě pak to, že se ženy začaly fotit v “rouše Evině”. Dámy se ale nenechávaly 

fotografovat nahé jen pro své vlastní potěšení, ale také pro uchování památky na svou 

krásu. Tento dobový trend zapříčinil zavedení specializovaných fotoateliérů, kde 

pracoval pouze personál ženského pohlaví.  6

V 80. letech došlo k zásadním změnám díky založení Klubu fotografů v Praze, 

přesněji roku 1889. Klub se snažil zdokonalit techniku ve fotografii a vyrovnat se          

s inspirativními podněty ze zahraničí. Další umělecký klub pak vznikl v 90. letech, 

jednalo se o skupinu umělců, kterou můžeme nazvat první generací české fotografické 

moderny. Do této skupiny patřili umělci, jako je například Rudolf Špillar, Ludvík 

Pinkava nebo Otto Šetele. Nejstarším dochovaným aktem z této doby je snímek od 

amatérského fotografa Antonína Stiftera z Křinice, který ukazuje něžnou dívku              

s rozevlátými vlasy a rukama nad hlavou, která se vznáší v neznámé krajině nad vodní 

 JOHNSON 20104

 BIRGUS / MLČOCH 2000, 95

 ŠMOK 1986, 216

                                                           +11



hladinou. [2] Na konci 90. let také vznikla ojedinělá série fotografií, zobrazujících 

svlékající se dámu od Františka Krátkého.  

České dějiny fotografie uměleckého aktu také velice ovlivnil fotograf František 

Drtikol, který je dokonce popisován v knize Birguse a Mlčocha jako „nejvýznamnější 

fotograf aktů, jaký kdy v Čechách žil” . Drtikol se zabýval především zobrazením 7

nahého ženského těla a jeho nejstarší díla vznikla v letech 1907 - 1910. Na jeho 

snímcích je často k vidění ladná křivka ženského těla, které je často vyobrazeno             

s geometrickými prvky a dále také “zasněné ženské akty, jejichž melancholická nálada 

je ještě podtržena barevným tónováním kopií”.  Mezi další významné osobnosti české 8

fotografie, které ovlivnily dnešní podobu aktu, patří například Alois Zych, Karel Novák, 

Josef Sudek či Jaroslav Rössler.  

Postupnou liberalizací v počátcích 20. století se pohled na fotografický akt začal 

měnit. Zájem o něj pak vzrůstal především v obchodních sférách, decentní akty se 

začaly prodávat jako pohlednice a stereofotografie . Dále vznikalo  mnoho publikací     9

a časopisů, kde se decentní vyobrazení aktů také objevovalo. Popularizace a zájem        

o fotografický akt vedly umělce k vytváření děl s hlubšími myšlenkami a symbolickými 

podtexty. Tomuto pojetí velmi napomohly techniky ušlechtilých fotografických tisků 

nebo také módní zjemňující optika, jež se objevily jako výrazné umělecké tendence 

počátkem 20. století.  Fotografii v počátku 20. století můžeme zahrnout pod pojem 10

“fotografický piktorialismus”, právě piktorialisté totiž přesvědčili puritánskou veřejnost, 

že i zobrazení nahého těla na fotografii může být uměleckým dílem (i když jejich 

prvotním cílem nebylo prosadit samotný akt, ale fotografii jako umělecký obor).  11

“Fotografický akt proto sehrál i v dějinách fotografie nesmírně důležitou úlohu, 

především on přesvědčil, že fotografie může mít hodnotné umělecké výsledky”.  12

 BIRGUS / MLČOCH 2000, 107

 BIRGUS / MLČOCH 2000, 108

 Stereofotografie je fotografie, ktrou je možné spatřit v celé její hloubce, nikoli plošně jako je to u klasické 9

fotografie. Více viz http://www.loun.cz/stereofoto.html, vyhledáno 23.3. 2016
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Pro umělecký obor fotografii aktu je však důležité především celé 20. století.    

V této době došlo totiž k prvotnímu zveřejňování aktů bez cenzury. Ty se začaly 

objevovat především v magazínu Revue fotografie, který vycházel v letech 1972 - 1978. 

Některé druhy fotografií však byly stále odmítány a zakazovány. Veřejností nepřijaté 

fotografie byly především ty, které morálně pohoršovaly explicitním vyobrazením 

pohlavních orgánů, případně různých sexuálních pudů. Dnešní fotografie se pak snaží 

identifikovat krásu těla, kterou vyžaduje současná společnost a její módní trendy. Tento 

fakt se projevuje nejen v umění, kde klasický akt (kurátoři, teoretici i samotní umělci 

tento termín mnohdy považují za archaický a raději mluví o tématu těla) hraje jednu      

z dominantních rolí, ale i v reklamní tvorbě.   „Fotografie vnesla do umělecké tvorby 13

nové podněty, které ve svých důsledcích zaznamenaly nezvratné změny v chápání           

a přijímání lidského těla”  14

1.1 Chápání pojmu akt 

Pojem akt vychází z latinského slova actus - čin. Jak již bylo výše zmíněno, 

různě zpracované vyobrazení nahého lidského těla je nám známé již z dob dávných       

a díky těmto vyobrazením lidského těla můžeme zjistit, jaký byl ideál krásy dané 

kultury. Prostřednictvím aktu můžeme také přistupovat ke studijním záležitostem, 

protože pro každého fotografa aktu je důležitá znalost anatomie (původně totiž sloužil 

především pro studie pohybu a postoje, do umění se akt dostal až postupem času).  15

Autoři fotografických aktů mají za cíl vyobrazit nahé lidské tělo s estetickými ideály, 

pomocí formy, pohybu, světla, linie a samotné krásy fotografované modelky či modela. 

Fotografickým aktem lze také vyjádřit jisté pocity, jako jsou vášeň, touha, chtíč             

a další.  Všechny akty mohou balancovat na hranici umělecké roviny, erotiky               16

a pornografie. Prvotní účely zachycení a zobrazování nahého lidského těla však nebyly 

pořízeny za účelem naplnit sexuální chtíč, ale protože je nahota přirozená. Akt je 

především hraním si se světlem, kompozicí a krásnými tvary lidského těla. Pokud se 
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všechny tyto aspekty sloučí, nemůžeme vytvořená díla označit za pornografická, či za 

vulgární zobrazování nahoty.  

Některé snímky, zobrazující nahé tělo, mohou ale na diváka působit vulgárně, 

odpudivě či pohoršujícím dojmem. Jedná se především o snímky, které explicitně 

vyobrazují pohlavní orgány, nebo pak také o snímky, kde postavy zaujímají pózy 

evokující pohlavní styk. Tyto snímky bývají často označovány za nadměrně erotické až 

pornografické. Je proto dobré rozlišovat akty umělecké od těch pohoršujících -  

pornografických. K rozlišení nám často pomůže míra erotična, která se objevuje na 

daných snímcích. Při posuzování, zda je akt pornografický, je nutné si určit jako 

vnímatel míru své tolerance na celý koncept zobrazených fotografií. Prvním znakem 

pornografických snímků je vyobrazení nahého těla, kde dominuje prvoplánová sexuální 

vyzývavost. Všechny pocity jsou však zcela subjektivní a u každého jedince se výrazně 

liší jejich míra, pohled diváka na fotografický akt je tedy velmi individuální                     

a proměnlivý. Hlavní znaky pornografických aktů v kontrastu s aktem umělecké roviny 

jsou obsažené v kapitole číslo 3.2, kde se budeme tomuto tématu hlouběji věnovat 

(najdeme zde samotné objasnění pojmu pornografie a specifikace, kde je hranice mezi 

uměním a pornografií). „Oblast erotické fotografie a pornografie představovala           

(a představuje) procentuálně jistě největší díl z vytvořených fotografií aktu.”  17

Pro umělecký akt, o kterém budu ve své práci hovořit především, je zejména 

důležitá diskrétnost intimity a neexplicitní zobrazení pohlavních orgánů. Autoři 

uměleckých aktů mají za cíl smyslně zachytit nahotu, která je kultivovaná a nevyjadřuje 

žádné známky pornografie. Širší objasnění pojmu umělecký akt, neboli také jinak 

nazývaný výtvarný akt, je charakterizováno v následující kapitole. 

1.2 Dělení fotografického aktu 

Fotografické snímky aktu se mohou dělit dle pěti rozlišujících charakterů, jimiž 

jsou: pornografický, erotický, dokumentární, výtvarný, nebo také informativní.  Pro 18

mou práci je nejdůležitější charakteristika uměleckého aktu. V této výtvarné rovině je 

tělo prezentováno jako umělecká či estetická hodnota. Ve chvíli, kdy tyto aspekty zmizí, 
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lze již hovořit o užité (například reklamní) fotografii nebo o již zmíněné pornografii. 

Umělecký akt je pojatý jako výtvarné zachycení nahého lidského těla. Neklade si za cíl 

působit na pohlavní pudy vnímatele, ale sleduje spíše jeho estetické hodnoty.               

Za umělecké akty se tedy také nepovažují reklamní snímky s motivy nahých lidských 

těl a komerčně erotické snímky.  Abigail Solomon-Godeauová ve svých textech 19

Fotografie po umělecké fotografii zmiňuje, “že cíle hlavního proudu umělecké 

fotografie — její sebedefinice a názorový systém — se v podstatě nezměnily za celou 

dobu všemožných stylistických, technologických a kulturních permutací, které fotografie 

v průběhu své stočtyřicetileté historie prodělala. Mnohem důležitější než konkrétní 

projevy a výtvory umělecké fotografie je prozkoumání podmínek, které je definují            

a determinují.”   20

Dalším dělením z hlediska formy lze akt rozdělit na akt informativní a emotivní. 

Informativní charakter snímku divákovi podává informace o vzhledu vyobrazeného těla 

a to bez jiného náboje. Informativní pojetí bývá často užito např. v oblasti medicíny           

a vědy, jedná se zde o nejrůznější dokumentace nahého těla.  Snímky, kde je přítomen 21

nějaký emotivní náboj či prvek, mají širokou škálu možností. Charakter snímku tohoto 

typu je rozlišen za pomoci přidaného specifikujícího názvu v podobě přídavného jména. 

Může se jednat o akt pornografický, akt erotický nebo dokumentární akt a další.               

Z tohoto dělení vyplývá, že především hlavním rozdílem v dělení aktu je funkce a cíl 

daného snímku. 

Fotografický akt můžeme také dělit dle druhu zvoleného modelu. Můžeme tedy 

mít ženský, mužský nebo dětský akt. V dnešní době je dětský akt prakticky nepřijatelný 

a z morálního hlediska nevhodný, zatímco v 19. století byl dosti běžný. Vyobrazení 

ženského nahého těla je pak mnohem častější formou aktu ve srovnání se zobrazováním 

nahého těla mužského, i přesto, že se jedná o vyobrazení lidské tělesnosti jako takové, 

mužský akt není stále ještě zcela zažit. Má diplomová práce je však zaměřena 

rovnoměrně na zobrazení tělesnosti muže i ženy. 
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  Další dělení aktu můžeme brát z hlediska místa a techniky záběru. Může se 

jednat o fotografie v exteriéru nebo v interiéru. Fotografování v interiéru se dále 

rozlišuje do dalších podskupin, jako je například ateliér, byt, hotelové prostředí a další.  

V současném světě může každý člověk na internetu nalézt jakýkoliv akt 

konfrontovaný s čímkoli - zdá se, že akt může být použit v jakýchkoli reklamách - na 

billboardech, v časopisech, novinách nebo letácích. Především pak v dámských 

magazínech lze často nalézt fotografii, ukazující lidskou nahotu. U reklamního 

zobrazování nahého těla však „společenská morálka“ stále velí a tudíž takzvané 

choulostivé partie bývají zakryté spodním prádlem nebo alespoň jinou částí těla. 

1.3 Proměny lidského těla ve fotografii 

V této kapitole bych se ráda zabývala otázkami lidského těla a jeho vizuálními 

změnami v dějinách fotografie. Jak bylo v předchozí kapitole zmíněno, v různých 

dobových obdobích se líbila jinak vytvarovaná těla. Tento fakt je dán především 

společností, protože ta se neustále mění a tak vyžaduje stále něco jiného. Změna 

pohledu společnosti se pak mění nejen její liberalizací, ale také díky častým změnám 

módních trendů a ideálů lidské krásy. 

Pojďme si uvést některá z významných období fotografie aktu. Padesátá léta se 

ve fotografické tvorbě nesou v duchu cudných aktů, které v sobě měly nádech kýče            

a byly doplněny různými rekvizitami (šátky, vějíře) s naivním nádechem. Zcela nová 

forma ženské krásy se poté objevila v 70. letech. Předvedl ji ve svých snímcích anglický 

fotograf Barry Latergan. Královnou ženské linie té doby se stala drobná a hubená 

Lesley Hornbyová, která je známá spíše pod pseudonymem Twiggy. Měla velmi štíhlou 

postavu, malé poprsí, krátké vlasy a výrazné velké oči. “Trvalo dost dlouho, než byla 

Twiggy sesazena z trůnu královny ženské linie.”  Po sedmdesátých letech přišly 22

poslední velké změny v chápání ideálu lidské krásy především díky fotografii, na které 

je manekýna zvaná Trille, která tehdy předvedla “dokonalé” tvary známé jako míry 

“90-60-90”.   23
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V současnosti tyto míry již tak žádané nejsou, protože tento ideál lehce 

vystřídalo tělo spíše vypracované, vysportované a „obalené svaly“, nicméně trend 

velkých ňader, štíhlých boků a většího pozadí stále trvá. Tento fakt je především 

podporován moderní plastickou chirurgií, která v současné době na základě módních 

trendů stále častěji zvětšuje ženám pozadí a implantuje svalstvo do těla. V proměnách 

fotografického aktu můžeme také vnímat nárůst používání světelných efektů. Některé 

fotografie také zobrazují lidskou tělesnost abstraktní formou. 

Celý pohled na akt je zapříčiněn určitou idealizací jedinců. V počátcích celého 

fotografického aktu mohla mít modelka i pouhých 14 let, dnes je tento věk nezákonný. 

Věk modelů se v současnosti pohybuje mezi 16 - 30 rokem, protože dívka v těchto 

letech má již tělo ženských tvarů a není ztělesněním dítěte. Díky vyspělým 

technologiím je možné v dnešní době pomocí postprodukční práce i z nedokonalého, či 

nevyhovujícího těla vytvořit tělo naprosto dokonalé. Pomocí retuší je možné vyhladit 

každou vrásku, “umazat” přebytečné kilogramy, nebo také změnit barvu očí. “Co je      

v poslední době, ba i desetiletích, zajímavé na fotografii těla, je práce se silami, se 

silami a pnutím, které jsou v těle.”  Každý fotograf může ve svých fotografiích 24

přetvořit a uchopit “tělo”, protože je pouhým materiálem a skrze něj prezentovat své 

pocity, fantazie a prožitky. “Tvůrčí fotografie těla musí tělo zachycovat nevšedně, musí 

zachytit tělo v momentu, kdy je unášeno intenzitami až k bodu, kde se láme jeho 

organičnost, jeho image organizovaných orgánů.”  25

Podívejme se například proměny ideálu v přítomnosti, do nedávna byly ideálem 

lidského ženského těla vyhublé modelky, kterým vylézaly kosti a byly prakticky pouze 

potažené kůží. Tento typ tělesné krásy se objevoval nejen na přehlídkových molech, ale 

ženy těchto proporcí byly vyobrazeny ve všech různých pánských i dámských 

magazínech. Dnešní společnost se však opět vrací k modelkám, o kterých můžeme 

lidově říci, že jsou “krev a mléko”, jako to bylo v předešlých staletích. Současná doba 

pak vyžaduje především větší ňadra a útlé boky.  
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2. Mužský a ženský akt v české fotografii 

V této kapitole bych ráda krátce připomněla funkci mužského a ženského aktu                 

v české fotografii. Mužský i ženský akt má svou dlouhou historii, avšak mužské tělo 

nebylo žádané tak jako ženské (s výjimkou výše zmíněné antiky). Mužský akt v české 

fotografii nemá ani zdaleka tak bohatou historii jako akt ženský. Zájem o fotografie 

nahých žen měli především muži, ženy zobrazené nahé mužské tělo v principu až tak 

nezajímalo.  

Počátek fotografií mužského aktu u nás bohužel nelze zcela dokladovat tak, jako 

je tomu v zahraniční fotografické tvorbě, protože se mnoho prvních snímků do 

současnosti nedochovalo. Jsou nám však známy například mužské akty zachycené 

Alfonsem Muchou z roku 1908. Jedna z fotografií je skicou pro nástěnné malby 

Tragédie Německého divadla v New Yorku  [3], fotografové a malíři si totiž za pomocí 

fotografického záznamu vytvářeli skici pro další tvorbu. Přestože Mucha nebyl 

fotografem a je znám spíše pro svou tvorbu šperků, secesních plakátů a reklamních 

etiket, jeho nalezené studie aktů nepostrádají dekorativnost. Tyto snímky v sobě nesou 

důležitost gesta, výrazu a pohledu portrétovaného naopak od primární nahoty.   26

Na českém území se mimo jiné o mužský akt zajímal již výše zmíněný František 

Drtikol. Věnoval se především vyobrazení nahého ženského těla, ale jeho tvorba 

zahrnovala i mužský akt či dokonce autoakt (jedná se autoportrét, při kterém autor 

vyobrazí sám sebe zcela nahého). [4 - 6] V tomto prvotním zobrazování nahého 

mužského těla Drtikol shledával hlubokou symboliku, odkazující na biblické náměty, 

které mají duchovní hloubku. Tyto Drtikolovy nejvýraznější mužské akty jsou                    

z dvacátých let.  27

V roce 1922 jsou známy na českém území první zmínky o fotografickém 

mužském aktu, vytvořeném ženou. Tento první akt vytvořila fotografka Gertruda 

Fischerová. Na fotografii bylo zachyceno nahé mužské tělo před černým pozadím – 

modelem byl její kolega a budoucí manžel, fotograf Jaroslav Rösller.  [7 - 8] 28
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Od roku 1948 až do konce 50. let byl u nás prakticky mužský a ženský akt 

takzvaně tabu - akty se až na výjimky nepublikovaly. Větší změny nastaly až koncem 

50. let a postupným uvolňováním v 60. letech se stal akt (pouze ženský) jedním                    

z nejrozšířenějších fotografických žánrů. Tvůrčí osobnost té doby, Ján Šmok, ve své 

knize Akt vo fotografii (1969) napsal: “Mužské tělo má nepřekonatelný defekt - vlastní 

pohlavní orgány, které ve výtvarném aktu působí jako rušivý prvek”.  

Prvním průkopníkem mužského aktu u nás byl Clifford Seidling. Tento fotograf 

vytvářel mužské akty od konce 60. let 20. století [9] a zájem o mužský akt poté začal 

postupně vzrůstat. Clifford Seidling byl toho názoru, že s pomocí mužského těla je 

možné vyjádřit tělesnou formu s trochou erotiky, která nepůsobí směšným dojmem. 

Nejen při samotné tvorbě, ale i z pohledu diváka musíme vzít na vědomí, že mužský                          

a ženský akt vyžaduje zcela odlišný přístup.  

V šedesátých letech vstoupil do tvorby fotografického aktu další autor, kterým je 

významný a uznávaný Jan Saudek. V dnešní době je asi nejznámějším představitelem 

vlny inscenované fotografie.  Jedním z důvodů menšího zájmu o mužské akty, který 29

mimo jiné zastává i Jan Saudek, je, že mužské intimní partie zaujímají hned na první 

pohled a jsou takzvaně vystrčené do prostoru.  Naopak u ženy jsou tyto partie 30

schované, tudíž nijak nenarušují estetický obraz.  

Důvodem, proč dříve byla a je i dnes žena častějším zobrazovaným motivem je, 

že žena představuje mimo jiné symbol mateřství a je tedy symbolem ženství a plodnosti. 

Žena jakožto dárkyně života zaujímá mnohem silnější postavení nežli muž, který je 

chápán jako symbol otcovství. Priorita ženy je také díky vyzařování krásy, něhy                  

a cudnosti, naopak muž je často chápán jako ztělesněný symbol síly a rozumu. Mužský 

akt byl opomíjen také z toho důvodu, že se mnoho umělců domnívalo, že na mužském 

těle nelze vyjádřit krása tak dobře, jako na ženském.  

Někteří byli toho názoru, že muži mají blíže k ženám, proto zobrazují ženy              

a naopak ženy mají zase blíže k mužům a proto fotografují muže. Zmíněné dělení však 

není striktně dané. Ve své práci toto nepsané pravidlo vylučuji vybranými fotografy           

a fotografkami.  
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Ženy fotografky, které dnes pracují s aktem, často do své tvorby reflektují své 

feministické názory nebo sociologicko-psychologický zájem. “Vysoký počet žen 

fotografek zajímajících se o akt není jistě jen výrazem emancipace, ale i posunu                

v názorech na význam fotografického aktu v seriózní fotografické tvorbě”  Muži, kteří 31

fotografují ženskou nahotu se sexuálním nábojem, často reflektují do svých fotografií 

vlastní touhy a prožitky. Naopak když se muž zabývá mužem či žena ženou, bývají tito 

umělci často označováni a nařčeni z homosexuality, i když tomu tak nemusí být. 

2.1 Vybraní fotografové 

V této části své diplomové práce nebudu rozebírat výtvarnou činnost daných 

umělců a popisovat celý jejich dosavadní život, pokusím se zde pouze nastínit 

nejdůležitější fakta z jejich života a přiblížit se tak lépe k jejich tvorbě, kterou se zde 

pokusím charakterizovat. Analýza tvorby a komparace vybraných fotografů následují 

dále v kapitolách počínajících číslem 5. 

2.1.1 Jan Saudek 

Jan Saudek se narodil 13. května 1935 v Praze v rodině bankovního úředníka. 

Jeho dětství se dá charakterizovat jako nepříliš veselé a jeho tvorba je tím do značné 

míry ovlivněna. Avšak nejen tím, také, jak on sám popisuje, otřesnými zážitky z války, 

kdy se musel se svým bratrem Karlem neustále potýkat s hladem a bezmocí nejen svou, 

ale i lidí z jeho okolí. I to v Saudkově tvorbě i v něm samotném zanechalo jisté zřetelné 

stopy. Další pocit bezmoci zažíval pak Saudek v době, kdy musel roku 1954 odejít do 

povinné vojenské služby. Jedním z jeho největších osobních problémů je stav úzkosti, 

který ho provází po celý jeho život. Avšak ani tím Saudkovy „krize“ nekončí, další, jež 

se na něm podepsala, byla krize vyvolaná nacisty a socialistickým státem, kdy se autor 

musel obávat možného nařknutí z šíření pornografie, z homosexuality, ze styku                  

s mladistvými anebo i nepovolené výtvarné činnosti a vývozu uměleckých děl do 

zahraničí.  V knize od Daniely Mrázkové, která popisuje jeho monografii, se uvádí, že 32

Jan Saudek (jehož fotografická činnost začala v 60. letech) se bál vystavovat i doma, 
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aby nijak neprovokoval a nepobuřoval. Všechny tyto jeho problémy či stavy nakonec 

vedly až k paranoie.    33

Roku 1969 vycestoval Jan Saudek do Ameriky a tato cesta také částečně 

ovlivnila jeho tvorbu. Americká kultura se v Saudkových snímcích objevovala v podobě 

kovbojských klobouků, vykasaných kalhot džínového materiálu, nebo také například 

motivem láhve Coca-Coly. [10] I když se však nechal americkou kulturou inspirovat, 

jeho tvorba stále zůstává osobitá.  34

Kvůli odmítání společností se Saudkovi nedařilo stát se členem Svazu 

československých výtvarných umělců nebo Českého fondu výtvarných umění, tudíž 

nemohl oficiálně pracovat jako nezávislý fotograf. I z toho důvodu strávil velkou část 

svého života jako dělník v továrně. Za člena výše zmíněných uměleckých organizací byl 

přijat až roku 1984. Toto členství se však nijak zvláštně v jeho tvorbě neprojevilo, 

jelikož jeho fotografický styl byl už v té době definován.   35

Jan Saudek je autorem s velmi extravagantní povahou a jeho fotografický styl je 

jedinečný, zcela nezaměnitelný. Jeho akty jsou známé svou aranžovaností                          

a symbolickým vyjádřením. Sám autor udává, že jeho akty vždy vypráví nějaký příběh                         

a pocity (na některých snímcích se objevuje symbolika porozumění života, mezilidské 

rodinné vztahy, dospívání až po stáří, celkové plynutí času, ad.). V roce 1971 Saudek                

v jeho sklepení v ateliéru v Koněvově ulici na pražském Žižkově objevuje svou 

pověstnou zeď, která ho doprovází na mnoha pořízených snímcích. Tuto nevzhlednou, 

vlhkou, oprýskanou a plesnivou zeď chtěl původně Saudek přemalovat, ale nakonec 

dostal nápad a nechal ji takovou, jaká byla a začal ji používat jako pozadí do svých 

fotografií. “Plísňové skvrny zdi se mu nakonec staly ideálně fantaskním pozadím 

figurálních výjevů a okno vítaným průhledem do další roviny jeho vizí.”  Ve zdi 36

najdeme také okno, které nikam nevedlo, ale mělo symbolizovat svobodu                           

a nespoutanost. V dalších snímcích Jana Saudka lze také vypozorovat hrátky s kontrasty 

– například zobrazuje mládí v protikladu ke stáří, obscénnost s cudností, plnoštíhlé                        
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a vyhublé postavy a mužské tělo v kontrastu s tělem ženským. Jedním z dalších rysů 

Saudkovy tvorby, jsou prvky, kterými obohacoval své snímky. Jedná se zde o přidání 

iluzivní reality v jeho tvorbě, kdy často využíval techniky montáže nebo také například 

když komponoval nahá těla v kontrastu s oblečenými těly do tvaru zrcadlových karet. 

“Tyhle karty, s nimiž hraju vabank, jsou jednou z mála věcí, které jsem vymyslel                 

a přicházím vás s nimi získat. Ne obehrát…”  Na Saudkových snímcích se také 37

setkáváme s jeho očividným obdivem k ženskému tělu, svou modelku dokáže vždy 

vyfotit tak, aby vypadala krásně.  Posledním důležitým rysem Saudkovy tvorby, který 38

bych zde ráda zdůraznila, je kolorování jeho fotografií, s nímž začal výrazně pracovat 

od roku 1977. Své původně černobílé fotografie v mokrém stádiu vybarvoval vodovými 

barvami, což způsobilo, že každá z nich je originálem – tomuto osobitému stylu zůstal 

autor věrný dodnes. 

Jeho tvorba se tedy postupem času vyvíjela a utvářela. Jediné co se pro jeho 

snímky neměnilo, je priorita a důležitost nahoty. Na počátku své fotografické tvorby 

zachycoval jak mužské, ženské, tak i dětské akty. Co se týče mužských aktů, nejčastěji 

zobrazoval autor sám sebe (tzv. autoakt), v širším pojetí se u něj však nesetkáváme 

s příliš odlišným přístupem k jeho tvorbě, a proto je v mé diplomové práci vybrán 

především jako představitel autora převážně ženských aktů a tedy mužského pohledu na 

zobrazení ženské tělesnosti. U těch pak z počátku experimentoval spíše s romantickým 

pojetím role ženy jako krásné cudné matky, jakožto dárkyně života, a až později se            

v nich začal objevovat větší erotický náboj, touha a vzrušení.  Saudkovy inscenované 39

snímky také často zachycují modelky s bujarými a kyprými tvary, ve kterých autor 

shledává hojnost a mír, což je zapříčiněno především díky jeho strádání v dětství. Jak 

bylo výše zmíněno, byla to doba, kdy trpěl hlady a “člověk, který hladověl, touží po 

hojnosti”.  40

Postupem času se tedy v Saudkových snímcích setkáváme se stále více se 

objevujícími erotickými akcenty, perverzními představami a provokativností.  Jana 41
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Saudka lze jako osobnost jen velmi těžko charakterizovat. Jeho šarm a charismatické 

vystupování si však snadno získá modelky, které se mu pak zcela poddají.  

Jan Saudek, exhibicionistický fotograf, který je znám také jako malíř                      

a spisovatel, je jednou z nejvýraznějších osobností fotografie u nás a bezpochyby je také 

jedním z nejprovokativnějších umělců českých dějin, který se během své tvorby setkal 

jak s opovržením a nepochopením, tak i uznáním a obdivem. Jako průkopník 

aranžované a kolorované fotografie Saudek není znám pouze na českém území, ale jako 

jeden z mála vystavoval v předrevolučním období také v zahraničí, kde je velmi 

uznávaný. Za svou kariéru získal mnoho výtvarných ocenění, například ve Francii titul 

„Le Chevalier des Arts et Letters“ (Rytíř umění a písemnictví).  V současné době je 42

někdy Saudkův nezaměnitelný rukopis často označován za kýčovitý, laciný                        

a nemoderní, ale sám Jan Saudek o své tvorbě řekl: „Mé fotky jsou čistě dekorativní           

a lidé by si je měli věšet na zeď. Chtěl bych, aby z nich měli radost. Vždyť vypovídají              

o věcných lidských problémech.“  43

2.1.2 Robert Vano  

Robert Vano je fotografem se slovenskými kořeny, žijící nyní v Praze. Narodil se 

5. května roku 1948 v Nových Zámcích v katolické rodině. Jeho fotografická tvorba má 

počátek v době jeho emigrace do Spojených států, jež pro něj v mnoha ohledech 

znamenala životní zlom - přinesla mu slávu, plno zkušeností a hlavně nalezení sebe 

samotného. Do spojených států odešel v době, kdy měl být povolán do vojenské služby, 

avšak Robert správně cítil, že by pro něj vojenská šikana byla nesnesitelná, a proto se 

rozhodl jít svou vlastní cestou. Jeho plán se zdál být na první pohled velmi snadný. 

Rozhodl se s kamarády emigrovat a přejít hranice z Jugoslávie do Itálie a dále postupem 

času až do Spojených států. Jako sedmnáctileté dítě si pořádně nedokázal představit, co 

ho čeká, ale k jeho prospěchu byl adoptovaný rodinou z Jersey. Jak už to bývá u většiny 

emigrantů, jeho začátky však nebyly ani trochu jednoduché.  44

Robert Vano si prošel obdobím, kdy pracoval v různých profesních odvětvích           

a chodil do školy. Bylo pro něj štěstím, že se seznámil s mužem, který pracoval                
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v jednom z vyhlášených kadeřnických salónů a požádal Roberta o pracovní výpomoc. 

Od mytí hlav bohatých zákazníků a zákaznic se postupně Vano dostal do okruhu 

“celebrit”. Toto období jeho života v Americe bylo životní etapou, kdy si zkusil projít 

téměř vším. Začal navštěvovat mnoho divokých večírků a neodolal ani drogovému 

pokušení, které ho dostalo mimo realitu. V této době začal také objevovat sám sebe           

a především svou vlastní homosexuální orientaci, kterou se netají. V těchto sférách 

bohémských umělců, homosexuálních mladíků a módních hvězd se posunul o krok 

blíže svému životnímu poslání. Nejprve začal pouze vypomáhat zkušeným módním 

fotografům, líčit a česat modelky a asistovat při fotografování titulních stránek předních 

módních časopisů. Tyto zkušenosti mu pak pomohly se přiblížit a později i seznámit se 

slavnými fotografy, kteří fotili v Paříži, Miláně, Londýně a dalších světových centrech 

módního průmyslu. S postupem času začal také fotografovat módu na zakázky pro 

módní časopisy jako je  Harper’s Bazzar, Elle, Cosmopolitan, Vogue a další.   45

Rok 1990 byl pro Roberta Vana velmi zlomovým, protože pro něj nastala 

možnost vrátit se zpět do rodného Československa. Robert se tedy rozhodl opustit 

Ameriku, ale jeho cesta nevedla zpět na Slovensko, nýbrž do Prahy, kde žije dodnes.   46

Vanovy fotografie jsou díky jeho sexuální orientaci úzce spjaty s homosexuální 

tématikou. Nejprve se však zabýval focením módní fotografie žen a mužské akty 

fotografoval pouze pro sebe, v podstatě takto „osobně“ k focení přistupuje                          

i v současnosti (i když dnes už je v paměti společnosti zaryt jako fotograf mužského 

těla). Jeho fotografie mužských aktů mají velmi silný homo erotický náboj se snahou 

působit na diváka smyslně a eroticky, některé z nich jsou pak na hranici 

pornografických snímků (jak ale rozebírám v kapitole 3.2 Pornografie, míra jejího 

určení vždy záleží na subjektivním vnímání jedince).  

Robert Vano ve svých snímcích tedy reflektuje své osobní touhy, sny a představy 

o kráse mužské tělesnosti. Také jeho výběr modelů nám vypráví něco o autorově 

představě ideálu fyzické krásy. Dovoluji si říci, že všichni jeho modelové jsou mladíci 

se svalnatým, vyrýsovaným tělem a smyslným pohledem. Robert si tyto své modely 

vybírá, protože ho přitahují a jsou v jeho sexuálním zájmu. Nepopírá, že se často do 
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svých modelů zamiluje, což on sám považuje za nejdůležitější a největší možnou reflexi 

sebe samotného ve svých snímcích. „Většinou se zamiluji do objektu, který fotím. To je 

nejdůležitější věc v mé fotografii. Nestarám se moc o techniku, kompozici, stíny                 

a všechny ty ostatní bláznivé věci…Ale přitom mám v sobě ten určitý způsob, jak 

vnímám věci… Ale to se také stále mění, atd… Byly časy, kdy jsem se snažil být 

perfektní… Jediným problémem být perfektní je, že perfektní lidé nemají, co říci.”  47

Díky této sebereflexi jsou jeho snímky o to více osobní.  

Druhou nejcennější věcí pro jeho tvorbu je svoboda tvořit věci z vlastní touhy, 

svoboda rozhodnout se.  „Někdy před spaním myslím na věci, které jsem vlastnil - 48

milence, peníze a moc. Všechno to, co jsem se časem rozhodl nikdy víc nevlastnit. 

Protože dnes vím, že nejcennější věc pro mě je nic nemít. Svoboda dělat věci z vlastní 

touhy. Svoboda tvořit ze svého vnitřního já. Svoboda rozhodnout se.“  Robert Vano          49

v knize Robert Vano, kde texty upravila Hana Bílková , říká, že je perfekcionistou           50

a vše co dělá, musí mít svůj důvod a musí tedy vědět, proč to dělá. Dodává také, „Mým 

bohatstvím jsou moje vzpomínky”. 

Technika fotografie u Roberta Vana není prvořadá, avšak jeho fotografický 

rukopis s použitím techniky platinotypie (tj. fotografický proces, kdy se platina nanáší 

na papír ze stoprocentní bavlny, sušení a exponování snímků pak probíhá na slunečním 

světle. Platina se kombinuje se solemi železa, dále také pro docílení určitých barevných 

tónů s chloridem rtuťnatým).  je nezaměnitelný. S prvními fotografiemi tvořenými 51

platinou se Robert seznámil v roce 1968 na jedné výstavě v New Yorku a jejich vzhled 

ho natolik okouzlil, že si tuto techniku velmi rychle osvojil. „Fotografie vypadaly, jako 

by byly dělané před sto lety! Nemohl jsem se pořád dozvědět, jak se to dělá.“  Vývoj 52

této techniky trval padesát let, než se vyvinula do dnešní podoby. Robert Vano by touto 

technikou rád dělal všechny své fotografie, i když je tato tvorba časově i finančně velmi 
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náročná.  Díky této technice totiž mají jeho fotografie trvalou kvalitu. Techniku 53

platinotypie a tvorbu Roberta Vana popisuje Jana Bömerová (ředitelka Leica Gallery 

Prague): „Robert Vano se technikou platinových printů obrací k počátkům a nechává 

své fotografie vykouzlit světlem. Platinové tisky jsou skrze svoji širokou škálu povrchů, 

tónů a hlavně skrze svoji dlouhou životnost oblíbené u investorů a sběratelů. Jedinečná 

krása drahého kovu přesvědčí svojí barevností od teplé černé přes načervenalou až po 

hnědou, které jsou v želatinových stříbrných tiscích nedosažitelné. Platinové tisky 

nejsou pouze krásné, ale patří k nejtrvanlivějším ze všech fotografických procesů. 

Platinové kovy (platina a paladium) jsou stabilnější než zlato a odhaduje se, že správně 

udělaný platinový tisk vydrží tisíce let. Robert Vano je vzácným fotografem dnešní doby, 

který nepospíchá a těší se z každého svého obrázku, hraje si s ním, vdechuje mu kouzlo 

a pak svou radost dokáže sdílet s námi, diváky.”  Sám autor říká „Dobrou fotografii 54

dělá konečná ruční práce.“  55

Pro tvorbu Roberta Vana je důležitá také určitá rozmanitost. Jeho snímky aktů 

někdy budí dojem momentky, i když on sám tvrdí, že když přijde na plac, má vše 

dopředu rozvržené a nakreslené dle scénáře. “Nikdy bych nikoho zbytečně nezdržoval              

a vážím si svých modelek a modelů a asistentů, kteří jsou velikou částí mé práce, bez 

nich bych nikdy nefotil…”  56

Robert Vano vydal několik knih, představujících nejen jeho životní tvorbu, ale         

i popisujících celý jeho životní příběh. Jedna z jeho posledních knih, nesoucí název 

Fotka nemusí být ostrá, je úzce spjata s Janem Saudkem, který se stal jejím kmotrem.       

V této poslední knize Robert Vano ukazuje dosud nepublikované fotografie. Čtenářům 

také dává možnost nahlédnout mu do života, popisuje trnitou cestou, díky níž se stal 

významným fotografem. Kniha vznikla z autentických rozhovorů mezi Robertem 

Vanem a Soňou Lechnerovou, které probíhaly v letech 2010 - 2015. V knize se Robert 

Vano také dělí se čtenáři o své fotografické zkušenosti a připomíná nelehké začátky ve 

 VANO / BÍLKOVÁ 2010, 17-1853

 VANO 2009, 28154

 Viz rozohvor Roberta Vana pro televizi Relax. V pořadu živě z Palladia. 2015. https://www.youtube.com/watch?55

v=LH3UgVpthTQ, vyhledáno 16. 4. 2016

 ARMUTIDISOVÁ 2007, 19856
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Spojených státech a i jiné důležité životní události. Vano se také věnuje vedení různých 

fotografických workshopů. 

2.1.3 Tereza z Davle 

Tereza z Davle se narodila 26. července roku 1975 v Hořicích v Podkrkonoší, 

ale své dětství prožila v Davli u Prahy. Její rodiče nebyli výtvarníky, svůj talent nejspíše 

podědila v genech od svého pradědečka, který byl akademickým malířem, žákem 

Otakara Nejedlého či také od dědečka, který byl fotografem. K umění ji to táhlo už od 

útlého dětství, když byla malá, velmi ráda si kreslila, nejčastěji tužkou či uhlem. 

Samotné její fotografické začátky se datují do jejích 18 let, kdy dostala od babičky 

peníze, aby si něco koupila a ona se rozhodla pro fotoaparát. Jejím prvním snímkem byl 

akt kamarádky, kterou zachytila na louce nad Davlí.  57

Fotografii Tereza z Davle nikdy nestudovala, avšak i když studovala střední 

ekonomickou školu, svůj volný čas nejvíce trávila mezi umělci, profesory a bohémy           

v baru Kamzík v pražské Kamzíkově ulici. Zmínění tohoto podniku je velmi důležité, 

jelikož objasňuje původ jejího pseudonymu. Provozovatel tohoto baru, který si říkal 

Mungo, měl velmi rád ženy, a když uviděl Tereziny fotografie, rozhodl se jí uspořádat 

výstavu. Při psaní pozvánky si však nevzpomněl na její příjmení a tak ji uvedl jako 

“Terezu z Davle”. Její první výstava v tomto baru se konala v roce 1996. 

Tereza z Davle je tedy fotografem samoukem. Ve své tvorbě se věnuje převážně 

černobílému aktu žen, portrétům a pro vlastní tvorbu zachycuje i nalezená zátiší. 

Protože fotografii nestudovala, nezakládá si Tereza na dokonale zvládnuté technice.   

Její snímky nejsou dokonale ostré, protože právě v této nedokonalosti objevuje větší 

kouzlo. “Ostrý snímek bez šťávy pro mne není nic víc než zvládnuté řemeslo” .          58

Její tvorbu v tomto směru, jak sama říká, ovlivnil fotograf Antonín Kratochvíl, který je 

znám také svými neostrými snímky. Právě on jí vedl k rozhodnutí, že snímky mohou 

být krásné i neostré. Někteří kritici jí to však vytýkají a prohlašují, že nemá zvládnutou 

techniku a měla by právě na ostrosti ve svých snímcích zapracovat. Jedná se však pouze 

o jejich subjektivní názor. 

 VILGUS 2011, viz rozhovor s Terezou z Davle, http://www.vilgus.cz/index.php?id=detail-57

clanku&typ=politik&it=149, vyhledáno 5. 5. 2016 

 DIGIFOTO 2011, 10058
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Fotografie Terezy z Davle jsou pořizovány zejména klasickou cestou na film. 

Veškerou práci ve fotokomoře, včetně vyvolávání a zvětšování fotografií na barytový 

papír, si Tereza provádí sama.  V současné době se věnuje převážně fotografování aktů, 59

které vytváří pro soukromé potřeby svých klientek. V roce 2009 vydala velmi obsáhlou 

monografii nesoucí název “Feminissimo”. Jak ona sama říká, tato kniha je pro ni jejím 

třetím dítětem a kromě komentáře Michaela Rittsteina a rozhovoru Iva Bartečka, 

vyobrazuje také dosavadní Tereziinu tvorbu - mnoho krásných skutečných                         

a nevyumělkovaných žen, které chtěly být samy zaznamenány v různém prostředí.  

Tereza z Davle své snímky odmítá retušovat a uměle ženy přikrášlovat například 

zvětšením ňader nebo prodloužením končetin, jelikož tyto úpravy chápe jako ztrátu 

přirozeného kouzla a „chlubením se cizím peřím“. Nemá ráda, když fotografie lžou, 

proto na jejích výstavách můžeme vidět fotografie ručně zvětšené a tedy bez retuší. 

Avšak některé soukromé zakázky pro klienty se malým retuším nevyhnou. Tento fakt 

“umělé krásy” vede Terezu z Davle k rozhodnutí, že se snaží vybírat si modelky bez 

zásahu plastických operací. Většina jejích modelek jsou také „obyčejné dívky“, jelikož 

profesionální modelky mají naučené své pózy a výrazy obličeje, které se nehodí do 

Tereziiny tvorby a je těžké jim vysvětlit, aby pózovaly zcela přirozeně.  

O této velmi významné fotografce aktů se říká, že dokáže „svléknout“ skoro 

každou ženu, kterou má zájem vyfotografovat. Vždy nejprve naváže přátelský kontakt          

s danou modelkou a po následném seznámení se domluví na focení. Když se modelka 

nechce vysvléci a být vyobrazená úplně nahá, Tereza ji dokáže k odložení svršků vždy 

nějakým způsobem přesvědčit. Všechny ženy na jejích fotografiích jsou velmi smyslné, 

sexy a plné půvabu - Tereza tak ve svých snímcích dokonale reflektuje svůj cit pro 

krásu ženského těla. Fotografické akty Terezy z Davle probouzejí v lidském oku jiný 

pohled na nahé ženské tělo, ženy, které jsou zachyceny v jejích snímcích, působí jako 

dokonalé nádherné bohyně. „Ženy Terezy z Davle jsou krásné, často pózují podobně 

jako na titulních stránkách magazínů, ale přesto jinak. Titulní stránky to jsou, ale           

z doslechu, a na fotkách vždy stojí, leží, či svíjejí se ženy přiznávající, že jsou 

"odněkud". Nikdy to nejsou modely prefabrikovaného snu, ale reálné ženy, které chtěly 

 DIGIFOTO 2011, 102-10459
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být zaznamenány ať už z lásky k svému tělu, nebo k mužům.”  Fotografii často dominují 60

ňadra, hluboký pohled do očí a dokonalé ladné křivky. „Tereziny fotografie jsou 

klasické, ale i velice osobní. Osobní v jemné ironii, ale i ve zjevném přátelství, které se 

svými modelkami sdílí.”   61

Také to, že je sama ženou, považuje autorka za velkou výhodu při fotografování 

ženského aktu, protože se dokáže vcítit do úlohy modelky a hlavně se před ženou dívky 

tolik nestydí. Tereza z Davle pak není příznivkyní fotografií, zachycujících ženu                 

v laciné podobě, které musí mít za každou cenu erotický náboj. Její snahou je, aby 

ženské tělo působilo svůdně a mělo jistý šmrnc. Její tvorbu dokonale charakterizuje Ivo 

Barteček v knize Feminissimo: „Mezi charakteristikami jejích fotografií dominuje 

neokázalost. Ta činí její fotografii současně provokující i uklidňující, hledající                     

i nalézající. Autorka je prototypem impulzivní hledatelky.”  62

Jak bylo výše zmíněno, Tereza z Davle se snaží nezasahovat do svých fotografií 

postprodukční retuší, ale také se ráda vyhýbá použití umělého osvětlení, a proto musí 

dopředu rozmýšlet čas fotografování a sledovat předpověď počasí. Nejraději pracuje          

v exteriérech nebo autentických interiérech, některé ze snímků jsou pak pořízené               

z autentických hotelových pokojů - tuto sérii nazvala Grandhotel. Jedná se o cyklus 

černobílých fotografií, který autorka nafotila v pražském hotelu Evropa, jelikož ji jeho 

interiér a atmosféra „legendárního hotelu“ dlouho fascinovaly. Tyto snímky připomínají 

fotografickou disciplínu glamour, protože do tohoto žánru pasují akty půvabné                  

a přitažlivé a ženské tělo je zde spoře oděné či polonahé.  Více o žánru glamour                63

v kapitole č. 3.1. 

Tereza není moderním fotografem, který si pamatuje ohniskové vzdálenosti 

objektivů, takové věci totiž nepovažuje za podstatné. Jak je již uvedeno výše, veškerá 

její volná tvorba je zaznamenávána na klasický film, digitální fotoaparát používá jen 

 TEREZA Z DAVLE / KRATOCHVÍL  2009, 1160

 TEREZA Z DAVLE / KRATOCHVÍL 2009, 1161

 TEREZA Z DAVLE / KRATOCHVÍL 2009, 22762
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tehdy, když klient vyžaduje rychlé zpracování fotografií a následné dodání v digitální 

podobě.   64

Tereza vystavovala své fotografie v České republice i v zahraničí. V současnosti 

Terezu z Davle zastupuje pražská galerie Leica. Tereza nyní žije v Českém Krumlově se 

svou rodinou, a jak ona sama sděluje v rozhovoru s Ivem Bartečkem: “Inspirace je 

spousta, času málo”.  65

2.1.4 Michaela Brachtlová 

Další česká fotografka, Michaela Brachtlová, se narodila 11. května roku 1970 

v Havlíčkově Brodě. Své dětství a studia však prožila v Praze, nejprve vystudovala 

užitou fotografii na Střední průmyslové škole grafické, její další studia pak vedla na 

FAMU, a poté studovala i ve Velké Británii (Nottingham Trend University, Middlesex 

University) a ve Spojených Státech Amerických (UCLA).  Její přístup k fotografiím 66

aktu je velmi neotřelý, dokonce díky svému osobitému přístupu k fotografii vzbudila 

pozornost už při svém magisterském studiu. Ve snímcích Michaely Brachtlové můžeme 

shledat vyobrazené detaily lidských těl v konfrontaci s různými přírodními prvky, ať už 

s rostlinami, mořskými živočichy či kožešinami (u kterých po vzoru Sigmunda Freuda             

a surrealistů akcentuje symbolický erotický význam.)  „Michaela Brachtlová 67

experimentovala se zachycením fragmentů mužských a ženských těl v konfrontaci               

s faunou a flórou při zdůrazňování erotického podtextu surrealistického ražení.”  68

Spojení těchto rozlišných povrchů či materiálů s nahotou vzbuzuje v divákovi skrytý 

erotický podtext. Fotografka chce svými snímky vyjádřit především pocit dotyku 

nahého těla s jiným materiálem a právě pomocí tohoto pocitu ukázat sexualitu                   

a erotický náboj. Svými fotografiemi mužských aktů a autoaktů Michaela Brachtlová 

silně navazuje na surrealistický směr, což sama potvrzuje v našem rozhovoru, její 

prvotní inspirací byla surrealistická kniha Příběh oka (viz rozhovor str. 76 - 78).  

 VILGUS 2011, viz rozhovor s Terezou z Davle, http://www.vilgus.cz/index.php?id=detail-64

clanku&typ=politik&it=149, vyhledáno 5. 5. 2016 
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Snímky Brachtlové po obsahové a vizuální stránce zachycují dvojsmyslnost           

a rafinovanost se silným erotickým nábojem. Autorka má také zcela jiný přístup                

k mužskému tělu než například Robert Vano, Brachtlová se totiž nejčastěji zaměřuje na 

detail či jen část těla. Ve snímcích z cyklu “Bez názvu (Had)” Michaela Brachtlová 

ironicky využívá svléknutou hadí kůži, která má nahrazovat mužské genitálie. [66]           

Ve svém dalším cyklu fotografií s názvem “Kožešina” [56 - 62] pak pomocí srsti                   

v konfrontaci s nahým tělem evokuje živočišnost. „Z těchto souborů lze cítit silný 

ironizující pohled na mužské tělo.”  Naopak některé z jejích snímků v nás mohou 69

evokovat klidnou krajinu (především snímky ze souboru Až bude neděle z roku 1998. 

[67] Michaela Brachtlová tedy nechává části těla v dialogu s tím, co pro ni asociativně              

a smyslně vyjadřuje erotičnost.  Zdenek Primus v knize Michaela Brachtlová dodává: 70

„Brachtlové nejde jen o módní aktualizování naší sexuální svobody nebo o rozvíjení 

naší erotické fantazie, nýbrž o zviditelnění a tím i o zestetizování příjemného pocitu 

doteku jak různých částí těla, tak všeho co lidské tělo připomíná. Tato smyslnost je 

zrovna tak čistá jako něžný dotek ruky, vzpomínka nebo jako může být i sám sexuální 

akt.”  71

 BRACHTLOVÁ 1997, 169

 BRACHTLOVÁ 199770

 BRACHTLOVÁ 1977, 171
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3. Faktory ovlivňující umělecký akt  

Fotografický akt, který bývá esteticky založen, může ovlivňovat několik 

vnějších i vnitřních prvků. V první řadě je akt ovlivněn společenskými podmínkami,           

v nichž vzniká, dále také společností, která ho přijímá a hlavně samotným autorem. 

Snímek zobrazující lidskou nahotu může být “zaškatulkován” do žánrů jako je glamour, 

nebo pornografické snímky. V této části své práce bych proto ráda objasnila tyto žánry    

a pokusila se tak vymezit hranice uměleckému aktu. Tyto hranice jsou však, stejně jako 

pohled na umělecký akt, brány u různých jedinců subjektivně. 

Dalším prvkem, který může ovlivnit umělecký akt, je také vlastní sexuální 

orientace autora. V práci budu však hlouběji rozebírat pouze homosexuální orientaci, 

protože ta ovlivňuje tvorbu jednoho z vybraných fotografů - Roberta Vana. 

Heterosexuální orientace u zbývajících vybraných autorů není neobvyklá, proto jí 

nevěnuji velkou pozornost.  

3.1 Glamour 

Pokud se v této práci hovoří o ženském aktu, nemělo by se opomenout zmínit 

zvláštní odvětví fotografie zvané Glamour (název vychází z anglického slova, 

znamenajícího půvab). Tento fotografický žánr se snaží zachytit půvab, krásu                     

a přitažlivost těla, někdy se styl focení dokonce blíží spíše k módní fotografii.   72

Glamour je tedy typem fotografie, kde se fotograf zaměřuje především na spoře 

oděné či polonahé ženské tělo a velkou důležitost v tomto žánru nese sexuální náboj. 

Účelem glamour fotografií je ukázat divákovi tělo, jakožto sexuální objekt (jak již 

uvádím výše, velkou roli zde hraje půvab, ale také snaha o vzbuzení jistých pocitů, jako 

je například touha, vášeň, nedosažitelnost a další). Fotografie aktu všeobecně jako 

taková si nebere za důležitý fakt, aby modelka či model byli fyzicky krásní, naopak ale 

při tvorbě glamour fotografie je důležité, aby fotografované tělo mělo dokonale 

vyhovující vzhled (bez kožních vad, přebytečných kilogramů, objekt musí mít krásnou 

pleť, vlasy atd.). Při této tvorbě není podmínkou, aby tělo bylo polonahé, nebo zcela 

odhalené - model, či v častějších případech modelka, může být i oblečená, či alespoň 

částečně zahalená.  

 Viz internetová encyklopedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Glamour, vyhledáno 1. 4. 201672
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U klasického aktu je tedy fotografie brána jako umělecké dílo, kde není u diváka 

nutné nějaké pocity vzbuzovat. Dá se proto říci, že u uměleckého aktu vnímatel chápe 

estetickou hodnotu snímku a tyto prožitky jsou pro něj dostačující - což je tedy 

v kontrastu s Glamour fotografováním u nějž, jak už jsem uvedla, je nejdůležitějším 

aspektem sexuální náboj, erotický výraz, emoce a pocity (nikoliv nahota jako taková). 

Protože divák i z tohoto typu fotografie dokáže pocítit vzrušení. Pokud je také řeč              

o nahém těle, je důležité si uvědomit, že ne všechny fotogafie, ve kterých se objevuje 

erotika, jsou glamour. V Revue Fotografie ve článku Glamour, glamour, glamour… 

autor zmiňuje, že je velmi těžké ubránit se vlivu kýče, „Tento druh fotografie se někdy 

potýká s označením “umělecký akt”, což už tento pojem, sám o sobě, nese známky 

kýče” .  73

V tomto článku autor také rozepisuje jakési desatero, které musí splňovat 

fotografie typu glamour. Pouze stručně zmíním pár základních pravidel, které jsou pro 

tento typ tvorby nezbytné.  V první řadě, „Sexuální přitažlivost má být prvořadou 

záležitostí…” , což značí důležitost výjimečné fyzické krásy fotografované modelky, 74

která má být také obdařena přirozeným kouzlem. Dále je důležité prostředí fotografie, 

které společně s modelkou musí vytvářet harmonické souznění. “Prostředí musí 

odpovídat typu modelky a navozovat uvolněnou atmosféru, pocit svůdné intimity”.  75

Dalším nezbytným bodem pro glamour je práce výrazu fotografované modelky, který 

především vzbuzuje v divákovi zvídavé pocity. Neméně důležité, jak už to bývá u téměř 

všech uměleckých fotografických žánrů, je osvětlení, které je buď jemné, nebo naopak 

velmi ostré. V závěru článku autor zmiňuje retuše, například za pomoci světelného 

změkčování, a udává, že pro dobrého fotografa, nejen žánru glamour, je retuš důležitým 

pomocníkem, “Triky - mají být používány s uměleckým citem. Neomezují se jen na 

zakrývání případných nedostatků pleti, ale spolu s nasvícením spolupůsobí při 

zdůraznění nejpřitažlivějších půvabů modelky.”  76

Zmínění tohoto fotografického žánru je pro mou diplomovou práci velmi 

důležité, protože i když se jedná o uměleckou fotografii nahého těla (i kdyby jen 

 REVUE FOTOGRAFIE 1977, 7173
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částečně), neznamená to, že každý fotograf, zabývající se aktem, musí být vždy 

“zaškatulkován” do této kategorie. Když se nějaký umělec ve své tvorbě zabývá 

zobrazením lidského nahého těla, nemusí se vždy jednat o spojení nahoty, erotiky               

a kýče. Žánr glamour je v dnešní době brán spíše jako amatérské fotografování polo 

aktů, či aktů dívek, které chtějí zvěčnit svou krásu. I když se glamour vyznačuje 

fyzickou krásou dokonalého těla, každý, kdo se zajímá o ideál krásy, nemusí být 

představitelem tohoto žánru. Toto je například potvrzeno tvorbou Jana Saudka a Roberta 

Vana, pro které je sice fyzická krása poměrně důležitá, avšak jejich ideál krásy je něčím 

výjimečným, odlišným a na první pohled vzbuzujícím jisté (negativní či pozitivní) 

pocity u diváka. Jan Saudek si své modelky vybírá podle svého subjektivního ideálu 

krásy a tyto jeho modelky jsou pro něj prakticky dokonalé, plné erotického náboje 

(ideál krásy ženského těla podle Saudka jsou především ženy s kyprými tvary, velkým 

až obrovským poprsím, jeho ženy neoplývají ladnými křivkami, ale spíše bujarými 

tvary). Jak ale bylo výše zmíněno, mnoho kritiků jeho tvorbu označuje za kýčovitou. 

Robert Vano zabývající se pak zejména mužskými akty, si vybírá své modely podle 

specifického erotického výrazu a sexuálního náboje – také však dle dokonalého 

vzhledu. Na ten Robert Vano velmi dbá, své modely si vybírá v modelingové agentuře  

a tam jsou jen krásní chlapci s dokonalou tváří a tělem.  

Po shrnutí žánru glamour uveďme: “Glamour však není doslovný jako erotická 

fotografie a už vůbec ne pornografie, někdy může připomínat snímky luxusní módy, ale 

primárně tu není kladen důraz na oděv nýbrž na osobnost modelky, která se mnohdy 

dívá přímo do objektivu”.  77

3.2 Pornografie 

V této podkapitole bych nejprve ráda definovala samotný pojem pornografie, 

dále bych se chtěla zabývat hranicí mezi pornografií a uměním. Pokusím se 

specifikovat, kde končí umění a začíná pornografie v chápání dnešní veřejnosti. 

Samotné slovo pornografie vychází z řeckého slova “porneia”, které označovalo nikoliv 

pouze nemravnost, ale především prodejnou lásku.  Termín pornografie je sám o sobě 78
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definován jako neumělecké znázornění lidské nahoty, sexuálního chování a explicitního 

vyobrazení pohlavního styku. Problém je však v určení co pornografie je a co za ni už 

považovat nelze.  V různých dobách a prostředích hrála pornografie rozdílnou roli            79

a také byla zcela jinak vnímána. Stejně tak jako umění je i pornografie velice 

subjektivní záležitostí a každý jedinec má jinou míru tolerance. Tento subjektivní 

pohled se především pojí s mravností a morálkou. Postupnou liberalizací naší 

společnosti docházelo k proměnám tolerance tohoto pojmu, míra tolerance a celého 

pohledu na erotické umění, které je na hraně pornografie, ovšem především souvisí            

s výchovou daného jedince, který dílo posuzuje.  Dále je také ovlivněna společenským 80

prostředím, dobou, politickým či náboženským vyznáním, věkem jedince, zkušenostmi, 

výchovou a dalšími aspekty.  

Prvotní fotografie ukazující nahotu a erotismus se musely držet jistých pravidel, 

aby nemohly být označovány za fotografie obscénní a pornografické, tyto snímky 

musely mít umělecký či vzdělávací záměr. Když ale ve 40. letech 20. století přišel boom 

pánských a dámských časopisů, zobrazování lidského těla začalo nabírat zcela jiný 

smysl. Popularitu v pornografické fotografii získaly především takzvané pin-up girls. 

Jednalo se o fotografie či obrázky spoře oděných slečen, které byly uprostřed pánských 

časopisů. Touha po poznání větších a bližších detailů se stala hlavním důvodem, proč se 

pornografie přenesla na nejmodernější médium, namísto zájmu o pornografické 

fotografie začal konzument vyhledávat pornografický film. 

Dnes jsou fotografický akt i pornografie naší společností přijímány s větším 

pochopením, než v dřívějších epochách. Může za to sexuální revoluce, uvolnění 

morálky a také fakt, že fotografování nahého lidského těla se stalo poměrně běžným, dá 

se říci i samozřejmým uměleckým žánrem. U pornografických snímků na rozdíl od těch 

umělecky erotických se neřeší estetická složka a kompozice obrazu. Dalším možným 

faktem, který nám pomůže specifikovat a definovat pornografii je, že se tento druh 

snímků snaží co nejvíce působit na pohlavní pudy bez jakékoliv výtvarné hodnoty. Tedy 

hlavním rozdílem je funkčnost těchto fotografií. Erotické snímky se zabývají estetickou 

hodnotou a pornografické snímky mají za hlavní cíl ukojit sexuální potřeby. 
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Pornografická fotografie je zpravidla materiálem, který překračuje morální normu a ve 

společnosti vzbuzuje stud. „Pornografie je zcela svébytnou součástí globální 

nadprodukce frustrovaného trhu, nicméně jako systém je jiného diskurzu než umění. 

Může se stát námětem nebo tématem uměleckého díla, zvlášť pokud si její tematizování 

v umělecké oblasti pořád zachovává patinu buřičství a revolty, ale nikoliv samostatným 

uměním.”  81

Dalším hraničním aspektem, který rozlišuje snímky erotické od snímků 

pornografických, je určení zda mohou být tyto snímky přístupné dětem a osobám 

mladším osmnácti let. Čistě umělecké akty s erotickým nábojem, ukazující decentním 

způsobem lidskou intimitu nemohou nijak pohoršit mladistvé. Naopak pornografické 

snímky, které nemravným způsobem zobrazují fyzický sexuální akt, jsou pro děti krajně 

nevhodné. I když se nejedná o aspekt absolutní, i přesto může být brán jako měřítko, 

zda se jedná o snímek umělecky erotický nebo pornografický.  

Mnoho dnešních posuzovatelů rozlišuje erotickou fotografii od pornografického 

snímku podle toho, kolik je toho na těle vidět. Když je tělo částečně zahaleno, jedná se 

pouze o erotický snímek, když je ukázána celá nahota, pak se může (avšak nemusí) 

jednat o pornografii. Pravda je však taková, že mnohem důležitější je způsob zobrazení 

nahoty, než její množství. 

Jak bylo výše zmíněno, vnímání erotiky ve fotografiích a v umění je celkově 

velmi individuální záležitostí. Co je pro jednoho tabu, může být pro druhého zcela 

běžné a nemá potřebu se nad tím pohoršovat. Hranice mezi erotickým fotografickým 

aktem a pornografií se liší od kulturních zvyklostí společnosti i dle osobních zkušeností 

jedince. Mohu tedy pouze shrnout, že zcela přesně definovat co už je pornografie a co je 

ještě umění, obecně zřejmě nelze. Lze se pouze pokusit odlišit erotické fotografie, které 

v nás nevzbuzují sexuální aktivitu, nýbrž decentnost, fantazii, estetické zobrazení 

nahého těla a pornografické fotografie, které provokují k sexuální aktivitě a to bez 

jakéhokoliv estetického záměru.  

Fotografický akt má - tak jako vše - své příznivce i odpůrce. Nejvíce na hraně 

pornografických snímků je (v souboru mnou zvolených fotografů a fotografek) tvorba 

Jana Saudka. Nejedná se pouze o můj subjektivní názor, ale také o názor samotného 
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autora. Sám Jan Saudek tuto skutečnost rozhodně nepopírá, v našem rozhovoru mi na 

otázku, zda jsou jeho fotografie pornografické, odpověděl, že rozhodně jsou, ale že 

existují ještě více obscénní autoři ukazující pornografickým způsobem lidskou nahotu        

a proti nim on je cudnou pannou (viz rozhovor str. 69 - 71). Přesto si ponechává názor, 

že na umění se lze dívat neustále dokola, kdežto pornografii pouze shlédneme                   

a odložíme, neboť nám nenabízí žádné tajemství a místo pro fantazii.   82

Snímky aktů vzbuzují v umění dilema již velmi dlouho, nejenže nám tyto 

snímky sdělují, jak tělo vypadá, ale nahota má velkou symbolickou sílu. Tento náboj, 

jak už bylo v první části této kapitoly zmíněno, s sebou nese velké problémy spojené         

s kritikou.  Umělci ve své tvorbě zobrazují vlastní prožitky a ve svých fotografiích 83

prezentují své vidění tělesnosti. Tímto způsobem se pak dostává pornografie do umění. 

3.3 Sexuální orientace - homosexualita 

V této části bych ráda objasnila pojem homosexuality, jak byla vnímána dříve            

a jak ji společnost přijímá dnes. Homosexualita je definována jako sexuální orientace 

osob zaměřená na osoby především nebo výhradně stejného pohlaví. Jedná se o stav, 

který je nositelem nezvolený, nezapříčiněný a obvykle neměnný - celoživotní.  84

Homosexuální muž je ve zkratce nazývaný gay (tento pojem vychází z anglického 

slova, které znamená: živý, veselý, pestrý, nevázaný). Homosexuální žena je nazývána 

lesbou (název vychází z názvu ostrova Lesbos, kde tvořila a žila básnířka, která 

obdivovala ženskou krásu, Sapfó). Homosexuální ani heterosexuální orientace nemusí 

být vždy vyhraněna stoprocentně.  Mimo výše zmíněné, je tu pak ještě kategorie osob  85

s bisexuální orientací, ty se sexuálně zajímají o oba druhy pohlaví a nejsou striktně 

vyhraněni pouze na jedno.  

Vzhledem k tomu, že se tématem homosexuality začala zabývat věda, přestalo 

být tolik morálně posuzováno. Důležitým mezníkem se pak stala emancipace 

homosexuálů, která nastala především po druhé světové válce v Evropě a později                   
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i v Americe. Začaly se zakládat homosexuální organizace, které se snažily chránit 

homosexuální menšinu před moralizováním a diskriminačním útokem heterosexuální 

většiny.  Jakéhosi vítězství dosáhli homosexuálové v 90. letech 20. století, kdy byl 86

schválen zákon registrovaného partnerství osob stejného pohlaví. V dnešní době je 

homosexuální (potažmo bisexuální) sexuální orientace lépe společností chápána                 

a tolerována, i když v některých zemích je stále terčem útoků, diskriminace                        

a registrované partnerství (jež je v mnoha moderních společnostech běžně homosexuály 

využíváno) je nelegální. Mnoho homosexuálních osob se ve svém životě potýkalo               

a potýká s diskriminací na pracovišti, v rodině, nebo také zažilo odmítání církví.  87

Bohužel i v dnešním tolerantnějším světě stále někteří homosexuálové drží po celý svůj 

život svou sexuální orientaci v tajnosti před okolím, dokonce i před svými nejbližšími. 

Obávají se totiž reakcí a negativního odsouzení. 

Fotografický akt je s homosexualitou velmi úzce spjat. První umělci zachycovali 

mužské tělo zcela tak, jak ho pocitově vnímali. Silný homoerotický náboj můžeme 

vnímat ve světové tvorbě u mnoha umělců, naopak v české tvorbě je homosexuální 

tvorba zastoupena v menšině. Homosexuální fotografové pomocí fotografií mužů 

vyjadřují předmět svého sexuálního zájmu. Pro některé homosexuální snímky je 

charakteristické klišé spojené s kýčem, jako je například prvoplánové zaměření se na 

intimní partie. 

Homosexualitou, odrážející se v umění, se zabývá ve svých textech teoretik 

Ladislav Zikmund-Lender. Podle autora je symbolika mužského těla v homoerotické 

fotografii velmi specifická. Ve svých textech popisuje, že tato symbolika je především 

zaměřena právě na mužské genitálie (jak jsem již zmínila výše). Mužská sexualita, 

touha a erotický náboj je přirovnáván k intimním partiím, sexuální vzrušení u muže 

symbolizuje penis, naopak žena může svůj náboj vyjádřit mnoha způsoby: vzepjatým 

vlnícím se tělem, vlastním hlazením ňader atd. Ženská touha má mnoho různých podob, 

které u muže nenalezneme.  88

 LIPOVETSKY 200786

 Viz internetový nástroj pro pedagogy multikulturní výchovy. http://www.czechkid.cz/si1070.html,  87

vyhledáno 8. 4. 2016

 ZIKMUND-LENDER / DOKOUPILOVÁ 200988

                                                           +38

http://www.czechkid.cz/si1070.html


Sexuální orientace je tedy pro mou diplomovou práci důležitým aspektem. Není 

rozhodující, jak jsou vybraní fotografové sexuálně orientováni, ale jakou roli hraje 

jejich orientace ve vlastní tvorbě. V této práci je důležité zmínit homosexualitu, 

především při charakterizaci a komparaci tvorby Roberta Vana. Tento fotograf totiž 

fotografuje především akty mužů, sice v jeho tvorbě nalezneme i akty žen, ale jejich 

snímky jsou pro něj, jak sám říká, pouhou prací, která ho z finančního hlediska živí.   

Díky tomu pak může fotit a zabývat se tělem mužů, což pro něj představuje zábavu           

a hlavní smysl jeho fotografické tvorby. Robert Vano se svou homosexuální orientací 

netají a před společností ji neskrývá. Dle mého názoru je díky jeho otevřenosti                   

a přiznání se společnosti jeho tvorba vnímána se stejnou otevřeností, jakou on projevuje 

ve svých fotografiích. 
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4. Oblasti ovlivňující tvorbu vybraných umělců 

V následujících kapitolách jsou rozepsány faktory, které ovlivňují tvorbu dvou 

vybraných fotografů a dvou fotografek. Tyto faktory jsou zohledněny na základě 

zkoumání jejich tvorby, přečtené odborné literatury a především osobního interview           

s danými autory. Přesný přepis otázek a odpovědí mapujících dané faktory je                   

k nahlédnutí v příloze, v kategorii interview str. 69- 78. 

4.1 Životní příběh 

Jan Saudek je významným a kontroverzním umělcem. Je o něm známo, že jeho 

rodinná situace není zcela běžná. Jedná se o fakt, že jeho pravnoučata jsou starší než 

některé z vlastních dětí, což je v dnešní době velmi podivuhodný fakt. Jak on sám říká 

téměř ve všech svých posledních rozhovorech, stalo se mu to nejhorší, co se fotografovi 

může stát - přišel o své negativy, jeho dílo tedy pro něj samotného není dosažitelné. 

Tím, že nemá své negativy, totiž nemůže dále zhotovovat a reprodukovat své fotografie. 

Nyní se spíše zaměřuje na malování obrazů, velmi často pak přenáší na plátno náměty 

z jeho fotografií. Je autorem plným elánu, který si udržuje zdravou mysl aktivním 

sportováním. Jeho přáním je nebýt zapomenut, což se mu plní, jelikož jeho životní 

příběh byl celovečerně zfilmován pod názvem “Fotograf”. Jedná se o dokument 

skutečného příběhu umělce, který se nechal připravit o svůj majetek.  Popisuje, jak 89

vlastní vinou přišel o ateliéry, negativy, iluze a veškerou motivaci. Stalo se to díky jeho 

vlastní naivitě a lásce k alkoholu. Pod jeho vlivem na svou tehdejší přítelkyni přepsal 

většinu svých autorských práv a také si u ní schoval své negativy, které však už poté 

nikdy neviděl. Takto se zachoval především ze strachu, že přijde o velké množství 

peněz, protože ho čekal soud kvůli morálnímu pohoršení. Nikdy se však nevzdal               

a nadále bojuje - také to je jeden z faktů, který lze na Saudkovi obdivovat. 

Počátek tvorby Roberta Vana byl ovlivněn především tvorbou fotografa jménem 

Horst P. Horst, pro Vana byl velkým vzorem a učitelem. Nejen že mu dával plno 

užitečných rad k fotografování, ale přivedl ho právě k fotografování aktů mužů, díky 

čemuž se dá říci, že byl tedy hlavním impulzem pro jeho tvorbu. Když se Robert Vano   
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v počátcích své kariéry roku 1963 rozhodoval jakému tématu se věnovat, muži pro něj 

ale nebyli jasnou volbou, nejprve se zabýval ženami jako Horst.  S výsledky však nebyl 

zcela spokojen. Proto mu Horst řekl, ať fotí muže, které má rád, tak jako Horst fotí své 

milované ženy, jež jsou objektem jeho zájmu. I když si Robert byl zprvu nejistý, 

rozhodl se jít touto cestou a začal fotit to, co se jemu samotnému líbilo a co je objektem 

jeho zájmu dodnes. Robert Vano je homosexuálním umělcem, který svou orientaci 

nikterak netají a tak jako v životě se i ve své tvorbě řídí jen podle sebe. Tvoří sám pro 

sebe a své vlastní potřeby. 

Tereza z Davle se k focení dostala v 18 letech, když dostala peníze na první 

fotoaparát od své babičky. Je vskutku zajímavé, jak se mladá dívka dostane                        

k fotografování aktů jiných mladých dívek.  K zachycení nahoty ji nevedlo nic 90

konkrétního, v první chvíli, jakmile dostala fotoaparát, věděla, že chce fotit, ale 

nevěděla co. Kritériem pro Terezu z Davle byla černobílá fotografie, která ji v té době 

uchvátila. V tomto typu snímků se jí líbilo jakési skrývající se tajemno, šero a ponuro. 

Začala tedy fotografovat své kamarádky, které se samy od sebe svlékaly. Tyto fotografie 

byly především pro jejich soukromou potřebu, pro jejich partnery. Tereza z Davle 

zkoušela také zachycovat mužské tělo, ale kvůli jejímu studu, jež byl silnější, než chuť 

muže fotoaparátem zvěčňovat, se rozhodla zabývat se především ženami. I přestože 

mužské tělo považuje také za krásné, má Tereza k ženám mnohem blíže.  

Michaela Brachtlová k fotografickému žánru aktu nepřišla cíleně. Měla jisté 

téma s námětem a hledala pouze cestu jak ho zpracovat (viz rozhovor str. 76 - 78). Dané 

téma dostala při svém studiu na škole Famu, kterou v tu dobu studovala. Její prvotní 

inspirací pro první cykly se stala kniha “Příběh oka”, jejímž autorem je Georges 

Bataille. Tato kniha ji inspirovala především, protože je poměrně surrealisticky 

pornograficky pojatá a proto se cílem Brachtlové stalo zachytit tělesnou nahotu zcela 

jiným pohledem. Brachtlová zachycuje erotické pózy s různými předměty, které se            

v danou chvíli stávají erotickým atributem (například vejce, mléko, miska a další).   91

Její fotografická tvorba se tedy nejprve soustředila na fotografování zátiší, a teprve 

právě po přečtení zmíněné knihy se začala více zabývat tělesností. Jejím zájmem bylo 
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popasovat se s tématem pornografie, ale zároveň hledala cestu, jak ji ukázat jinak          

a v divákovi tak vyvolat emocionální odezvu.  

4.2 Výběr modelek a modelů 

V této kapitole bych ráda zmínila důležitost fyzické krásy modelek či modelů 

v oblasti fotografie aktu, tedy jak tento aspekt ovlivňuje tvorbu vybraných fotografů            

a fotografek. Nutné je ale také podotknout, že volba modelů nepochybně patří                   

k jednomu z nejdůležitějších prvků pro fotografa, avšak nejen pro fotografa aktů, ale          

i pro umělce zabývající se lidskou postavou.  

Důležitou roli při výběru modelů hraje důraz na fyziognomii (podle této 

nevědecké nauky lze dle vzhledu, především dle obličeje, rozpoznat povahu člověka).  92

Lidské tělo je po dlouhá staletí až doposud předmětem k zobrazení lidské individuality, 

je také prostředkem k zachycení sexuálních představ a fantazií. Nahé tělo je vnímáno 

nejen prostřednictvím jeho biologické funkce, lze hodnotit a zkoumat z různých 

hledisek - estetického, symbolického, erotického a praktického. Rovina pohledu na 

fyzickou krásu je vždy individuální, dnešní ideál krásy je rozšiřován především 

prostřednictvím médií. Ideální krása je díky společenskému tlaku stále žádanější, avšak 

skutečná krása je cestou k sebepoznání, nikoliv v podobě idealizace aktuálními 

společenskými trendy. Někteří fotografové pak také dávají spíše přednost k zobrazování 

svého vlastního těla před tělem někoho jiného. 

V tvorbě některých z vybraných umělců je fyzická krása velice podstatným 

faktorem. Jan Saudek si však své modelky, dle svých slov, nevybíral, chodily prý za ním 

samy. Pouze jednou oslovil na vlakovém nádraží dívku, která se však dala na útěk.            

A jelikož fotografii dělá model, tak když nějaká dáma panu Saudkovi napíše dopis, že 

by měla zájem být fotografována a nepřiloží fotografii, je často rovnou odmítnuta. 

Pokud předem nezná vzhled, přirovnává to ke koupi zajíce v pytli (viz rozhovor str. 69 - 

71). Jan Saudek se zaměřuje především na silnější dámy, ale není to pravidlem, které by 

nikdy neporušil, protože to, že má žena velké pozadí neznamená, že ji zvěční                  

v podobě dokonalé fotografie.  Právě pozadí je pro Jana Saudka nejoblíbenější 93

 WIDLAK 2007, viz článek o fiziognomii, http://www.frenologie.wbs.cz, vyhledáno 1.5. 201692
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zobrazovanou ženskou partií, ženu soudí jako objekt, který neomrzí a stojí za 

zpodobnění. Sám si však stojí za názorem, že jeho tvorba není pouze o obézních 

ženách.  94

Ve srovnání s ostatními autory je fyzická krása jedním z nejdůležitějších aspektů 

pro tvorbu Roberta Vana. Robert Vano, jakožto autor mužských aktů si své modely 

vybírá velmi pečlivě. Můžeme říci, že Vano své modely vybírá z vybraných fotografů        

s nejvíce kritickým pohledem (viz rozhovor str. 71 - 73). V jeho zájmu jsou mladí, 

krásní a svalově vypracovaní chlapci – skutečně nelze mluvit o mužích, ale spíše 

chlapcích. Své chlapce si vybírá za pomocí modelingových agentur a vždy má ve svých 

představách dopředu vymyšleno co od svého modelu vyžaduje (zda velké plné rty, 

kulaté pevné pozadí, nebo svalnatou hruď). Tyto své představy zadá agentuře, se kterou 

spolupracuje již několik let a ta mu model vybere. Na rozdíl od Saudka by nikdy 

neoslovil muže na ulici, i kdyby se mu sebevíce líbil. Jak mi sám Robert Vano osobně 

sdělil, je to nejspíše tím, že se bojí odmítnutí, či opovržlivého pohledu a proto raději 

využívá agentury, kde jsou chlapci, kteří o focení stojí, nestydí se, jsou krásní a vědí, jak 

fotografování probíhá (viz rozhovor str. 71 - 73). Jak bylo zmíněno, Robert Vano má 

vždy svá kritéria, která musí daný model splňovat. Vano klade na výběr svých modelů 

neobyčejný důraz, na fotografiích se snaží předvést jejich výjimečnou mladistvou krásu. 

Na rozdíl od ostatních vybraných fotografů si Tereza z Davle své modelky 

vybírá především podle charisma, modelka ji musí na první pohled zaujmout, avšak 

nemusí se jednat o typické krasavice. Tereza z Davle pak spíše vyhledává štíhlé postavy, 

nikoliv boubelky, jak sama říká (viz rozhovor str. 73 - 76). Dalším důležitým aspektem, 

na který Tereza dbá při výběru modelky, je úplná absence chirurgických plastických 

úprav. Tyto úpravy chápe jako chlubení se cizím peřím a neuznává je.  Také 95

nevyhledává ženy s úpravami obličeje, kdy bývá narušena přirozená mimika. Dalším 

kritériem výběru modelky je pro Terezu z Davle tetování, i když není puritánka, chápe, 

že při focení večerních šatů nebude např. vylézající delfín na zádech esteticky vhodný.           

V porovnání  s dílem Jana Saudka, který se často zaměřuje na ženské pozadí, se Tereza 

z Davle nikdy nezaměřovala na konkrétní část lidského těla, ale pokud má modelka 
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krásná prsa či dlouhé nohy, ráda je nechá ve svých snímcích vyniknout. Není tedy 

nikterak specificky zaměřená na některou část těla, její snahou je zachytit modelku tak, 

aby byla krásná a pokud shledá některou část těla jako méně atraktivní, raději ji 

vynechá. 

Pro výše zmíněné tři fotografy je fyzická krása jistým způsobem velmi 

vyhledávaným aspektem a v jejich tvorbě aktů hraje důležitou roli. V tomto aspektu se 

však zcela liší od ostatních fotografů tvorba Michaely Brachtlové. Ve svých (mužských) 

aktech se nezaměřovala na jakýsi ideál krásy, ale jejím cílem bylo především zobrazit 

pocity (viz rozhovor str. 76 - 78). Na tělo tedy nenahlížela jako na prostředek                    

k zachycení fyzické krásy, ale zcela s odlišným pohledem se snažila zachytit pocity, 

které nahé lidské tělo prožívá při doteku jiného materiálu. Modelem jí byl buď ochotný 

partner, nebo kamarád. V podstatě nežádala nic zvláštního, při čem by se mohl model 

nějak zvlášť stydět.  

4.3 Erotický náboj 

Zdá se, že Jan Saudek vkládá expresivní erotický náboj do svých fotografií 

prostřednictvím věčné touhy. Expresivní vyobrazení intimních partií odůvodňuje tím, že 

každý muž se chce vrátit do lůna, ze kterého přišel na svět, vrátit se do ráje. Jan Saudek 

je ženou zcela okouzlen.  Žena je pro něj důkazem boží existence, tvrdí, že není 96

možné, aby něco tak dokonalého, nebezpečného, strhujícího, zákeřného a nádherného 

neopěvoval. Žena je pro něj tou nejkrásnější věcí na světě.  Míru erotična a sexuálního 97

náboje ve své tvorbě vysvětluje Jan Saudek tak, že v každém z nás je erotický náboj, 

náboj smrti, bolesti, zármutku a štěstí.  Někdo odmítá tyto pocity vyobrazit, to ale není 98

případ Saudka, který je zachycuje expresivně. Důležitým aspektem pro vyjádření 

jakéhokoliv náboje je pro Saudka zobrazení pravdy, tedy ve fotografii nelhat. I když 

jsou jeho snímky strojené, snaží se o zachycení nějakého vztahu, ať už rodinného, jako 

je matka s dcerou, sestry, či také přítelkyně, milenci a další (viz rozhovor str. 69 - 71). 

Erotický náboj ve snímcích Roberta Vana je dán již samotným výběrem modelů, 

ti vyjadřují jistou sexualitu i bez toho, aby byli zcela nazí. Jeho modelové jsou krásní, 
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plní erotického náboje, i když jsou oblečeni a tím, že je Robert fotografuje nahé, je míra 

sexuality ještě zvýrazněna.  Zobrazení intimních partií není jeho tvorbě cizí, nařknutí        99

z pornografie se ale nebojí a rozhodně si sám o svých snímcích nemyslí, že by snad byly 

pornografické, protože jak mi sám sdělil: “někdy dávno někdo řekl, že rozdíl mezi 

uměním a pornografií je, když má model penis malých rozměrů a není vzrušený, jedná 

se o umění a pokud jsou jeho intimní partie velké a ztopořené, jedná se                            

o pornografii” (viz rozhovor str. 71 - 73). Robert Vano sám tento problém neřeší, ale 

uznává, že je možné, že kdyby jeho akty byly barevné, mohly by působit více 

pornograficky. Protože je ale jeho tvorba černobílá, působí díky tomu více jako umění. 

Jeho snímky se nezaměřují pouze na jednu část lidského těla, motivy se mění, protože 

vybírá vždy co nejhezčí část. 

V tvorbě Terezy z Davle je prvek erotického náboje také jistým způsobem 

zastoupen. Co se týče této míry sexuality a erotického náboje, Tereza z Davle má ráda, 

když je v jejích fotografiích patrné jakési jiskření a touha. Toto vše je úzce spojené také 

s krásou, daleko více erotického náboje může být ukázáno pohledem očí a výrazem 

tváře, než ukázáním celého nahého těla. Většina snímků autorky vypadá tak, že jsou 

sexuálně podbarvené, ale vášeň a náboj, který Tereza z Davle do svých fotografií 

vkládá, není prvoplánový. Nevyhledává ani spodní prádlo, které odhaluje většinu 

ženského těla. Ve srovnání s ostatními vybranými umělci je Tereza z Davle zastáncem 

názoru, že lze vyjádřit erotický náboj a sexualitu lidského těla i bez vyobrazení celé 

nahoty nebo zachycení intimních partií. Ve své tvorbě často využívá různých rekvizit         

v podobě síťovaných punčoch, masek a dalších. Její modelky jsou tedy více či méně 

odhalené a zachycení intimních partií není nikterak důležitým aspektem nebo dokonce 

hlavním erotickým nábojem, spíše naopak. I tak ale nesou její ženské akty výrazný 

erotický náboj. 

Michaela Brachtlová prezentuje erotický náboj na rozdíl od svých kolegů 

fotografů rozličným způsobem.  Nejde jí o explicitní ukázání intimních partií, ale 100

spíše o daný pocit, když se dotkneme cizí kůže, či něčeho hebkého, vlhkého, studeného 

či teplého (viz rozhovor str. 76 - 78). Snahou Michaely Brachtlové je tedy 

 VACKOVÁ 2009, viz článek o Robertu Vanovi, http://www.nekultura.cz/vytvarne-umeni-recenze/platinove-99

vzpominky-roberta-vana.html, vyhledáno 2.5. 2016
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prostřednictvím zachyceného dotyku a představivosti vyvolat nějaký pocit či právě 

zdůraznit erotický náboj. Ve svých fotografiích používá v kontrastu s lidským nahým 

tělem materiály, obvykle (v této kombinaci) spojované se sexem, erotikou. Michaela 

Brachtlová erotický náboj a podtext ve svých fotografií tedy zobrazuje především díky 

hmatové smyslovosti, která je vyvolána při doteku. Sexualita a erotika v její tvorbě 

mužských aktů není explicitní ani mravně pohoršující, protože velmi kultivovaným 

způsobem zakrývá veškeré intimní partie lidského těla, přesto však tyto snímky v 

divákovi mohou vyvolávat vzrušující pocity, případně touhy. 

4.4 Technika 

Po technické stránce Jan Saudek vždy své snímky promýšlí dopředu. Nechce své 

modely trápit dlouhou dobu a až teprve s nimi vymýšlet různé pózy. Jan Saudek je také 

zastáncem ruční práce, proto své fotografie v závěru ručně dovybarvuje vodovými 

barvami. Nezabývá se moderní technologií v podobě retušování v grafických 

programech, které jsou v dnešní době dostupnými a poměrně běžnými pomocníky 

fotografů, ale soustředí se na každý detail celé kompozice, aby následné mechanické 

retuše nebyly nutné. Dopředu promyšlené kompozice spojují tvorbu všech vybraných 

umělců, avšak kromě Michaely Brachtlové, ta pózy svých modelů nemá dopředu 

naplánované (viz rozhovor str. 76 - 78). V kontrastu s ní je Jan Saudek naopak znám 

svými inscenovanými fotografiemi, tedy předem zcela jasně promyšlenou kompozicí, 

která má přesný účel či sdělení (jeho technické zpracování fotografií je také typické 

osobitým rukopisem a kolorováním). 

Faktor techniky ve své tvorbě Robert Vano nijak zvláště neřeší, ale důležitá je 

pro něj duše snímku. Domnívám se, že techniku zcela neopouští, je zastáncem toho, že 

se musí dodržovat a respektovat jistá pravidla, hlavní však je, aby se samotný snímek 

líbil autorovi. To, že se nebude líbit okolí, je sice reálné až pravděpodobné, dnešní 

společnost málo co přijímá a je velmi kritická. Autoři, kteří jsou si vědomi toho, že se 

celému publiku jistě nikdy nezavděčí, proto tvoří především tak, aby se výsledek líbil 

jim samotným. Tímto se řídí i sám Vano, který fotografuje, jak on sám říká, co vidí a jak 

vnímá.  Je tedy zastáncem toho, že jeho fotografie nemusí být vždy ostré, protože 101
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člověk ostře ani nevidí. Některé fotografie Roberta Vana, kromě neostrosti, také 

obsahují šum a zrno, protože jak říká: “Nelze vyfotit šampaňské bez šumu, ale je dobrý 

vědět kde a jak ho použít…” Na jeho snímcích aktu, kde je zobrazena celá osoba, 

Robert Vano ale ostří na oči, pokud je však tělo vyobrazeno bez hlavy, bod ostrosti míří 

na jinou část těla, např. bradavky. Když je snímek celý ostrý, divák neví, kam se má 

dívat, protože podle Roberta se divák dívá tam, kam se dívá i on. Když tento autor 

fotografuje akty, nejprve vyobrazí samotný portrét modela, protože ten nám uvede celou 

postavu. Dále se pak zaměřuje na celé nahé tělo a vyobrazení tělesnosti. Robert Vano 

při svém fotografování vítá jistou nervozitu a vypjatou atmosféru, jedná se totiž                 

o pocity, které pociťuje, když fotografuje někoho, koho nezná a neví tedy co od něj 

očekávat. To samé si myslí i model, protože Vano je homosexuálně zaměřen a modelové 

se často domnívají, že budou sváděni a homosexualita bude během fotografování                

z Vanovy strany nějakým způsobem projevena. Toto vypjetí, vzájemné očekávání              

a vzrušující atmosféra se Vanovi velmi zamlouvá. Důležitou součástí tvorby Roberta 

Vana je také závěrečná ruční práce.  V dnešní době plné chytrých telefonů                       102

s fotoaparátem, moderních technologií a domácích tiskáren, které dokáže ovládat i malé 

dítě, je nezanedbatelná právě tato konečná ruční forma. Ruční práce je znakem záruky 

kvality, trvanlivosti a originality. Robert Vano ji do svých snímků vkládá pomocí 

techniky platinotipie, tu jsme si vysvětlili již výše.  103

Ve srovnání s Vanem se Tereza z Davle, jakožto autodidakt (tj. osoba samouk, 

která je v daném oboru úspěšná, aniž by absolvovala odborné školní vzdělání, daný 

úspěch je zasloužen pouze sebevzděláním),  nikdy zvláště nevěnovala technické 104

stránce svých fotografií. Při focení aktů si Tereza často plánuje, jak bude daný snímek 

vypadat, vytváří skici a postupně shání modelku, která by byla pro daný nápad vhodná. 

Má rozskicované spousty fotek a pouze hledá charakter, který by se ji pro jejich 

fotografické ztvárnění hodil. Přesto se někdy inspiruje daným okamžikem a náhodou, 

podobně jako Michaela Brachtlová. Tereza z Davle má fotografie, které vytvořila 

 Viz rozohvor Roberta Vana pro televizi Relax. V pořadu živě z Palladia. 2015. https://www.youtube.com/watch?102

v=LH3UgVpthTQ, vyhledáno 16. 4. 2016
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přesně, jak chtěla, ale u některých pouze někam směřovala a nakonec snímek vyšel 

zcela jinak a byl ještě lepší než původní představa. Tereza z Davle málokdy fotí 

v ateliérech, mezi její oblíbená místa v Praze patří například bar Zanzibar na Kampě. 

Používá noční osvětlení lamp, které jejím snímkům dodávají jisté kouzlo a tajemno.  105

Pro snímky této autorky je také charakteristická neostrost - vždy ji přitahoval spíše 

pohyb. Na výstavy a na vyžádání také pro klienty fotí na klasický film, tento postup je 

mnohem dražší a časově náročnější.  Je fotografkou, která nevyhledává adrenalin, ale 106

přesto jsou její snímky plné napětí. 

Snímky Michaely Brachtlové nejsou vždy dopředu plánované a inscenované, 

nejde si vyloženě za jednou vysněnou fotografií, ale zkouší různé možnosti a různé 

pohledy. Daná inspirace vždy přišla k Brachtlové okamžikem, téměř náhodou, přičemž 

také záleželo na daném světelném efektu. Její modelové ochotně zkoušeli různé pózy          

a Michaela Brachtlová tak hledala ideální snímek zachycení tělesnosti. Hledala 

například ideální dopad světla na lidské tělo, asociativně zachycovala shrbení kůže             

a tělesnost zobrazila čistě pohledem svého citu. Stejně jako ostatní vybraní umělci, ani 

Brachtlová se nezabývala mechanickou retuší, kterou by následně upravovala detaily ve 

svých snímcích. Brachtlová ke své tvorbě nepřistupovala za účelem dokonalého 

technického zpracování, ale s pouhým osobním citem a subjektivním vnímáním dané 

vyobrazené situace. Její tvorba, jak se sama v našem rozhovoru svěřila, byla opravdu 

asociativní, vzala nějakou věc a nechala svou tvorbu jaksi plynout (viz rozhovor str. 76 - 

78). 

4.5 Přístup k fotografování aktu 

Jan Saudek ve svých fotografiích aktů přistupuje k divákovi zcela otevřeně            

a dovoluje mu se vžít do vyobrazeného příběhu ve snímku, který často explicitním 

dojmem zobrazuje sexuální chtíč a touhu. Je zastáncem toho, že se na fotografiích 

nesmí lhát. Na fotografiích musí být zachycena vždy skutečná matka a dcera, otec a syn, 

apod., protože díky rodinným vztahům a reálnému citu lze na snímku vyobrazit jakési 

 ZAHRADNÍKOVÁ / BÁRTŮ 2015, viz rozhovor s Terezou z Davle, http://www.rozhlas.cz/cb/publicistika/105

_zprava/tereza-z-davle-pri-fotografovani-pro-me-neni-dulezita-technika-ale-objekt-prostredi-a-svetlo--1523366, 
vyhledáno 5. 5. 2016

 ZLÁMALÍKOVÁ 2014 , viz rozohvor  s Terezou z Davle pro Ateliér fotografické praxe, http://afop.cz/blog/106

osobnost/tereza-davle/, vyhledáno 5. 5. 2016
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pouto, či napětí. To, co tvoří on, je pro něj jakýmsi rodinným albem, kde figurují osoby 

(nemusejí být vždy příbuzenského vztahu), které miloval, nebo které potkal na své 

životní cestě. Každá z jeho fotografií vypráví nějaký příběh či povídku. V našem 

rozhovoru prozradil, že fotografie, které za něco stojí, nikdy nedělal pro peníze (viz 

rozhovor str. 69 - 71). I když toto tvrzení si trochu protiřečí s faktem, že začal 

fotografovat ženy na popud trhu. Tím se také odlišuje od ostatních. Saudek jim nemůže 

nic vyčítat, ale s čistým svědomím o sobě může říci, že své modely fotografoval                

s obdivem, úctou a v podstatě netvořil pro peníze.  Také je zde nutno podotknout, že 107

Jan Saudek nám nabízí zcela jiný pohled na ženský akt, než který nacházíme                    

u ostatních autorů. V dnešní společnosti nachází mnoho odpůrců s puritánským 

pohledem, ale také liberálních příznivců, kteří jeho tvorbu obdivují. Navždy bude 

kontroverzním umělcem, nelze mu však upřít jeho fotografický cit a um. 

Tvorba Roberta Vana je ovlivněna tak jako u ostatních umělců především 

subjektivním přístupem. Protože fotografuje chlapecké akty pouze pro sebe, není jeho 

účelem, aby snímky vyjadřovaly nějaký příběh, či v divákovi vzbuzovaly nějaké pocity. 

Fotografuje svou vlastní největší fantazii, své sny. Jeho tvorba je ovlivněna pouze 

pokud fotografuje pro peníze, protože díky tomu ztrácí svobodu.  Jeho přístup je 108

podpořen radou a jakýmsi mottem, kterou dostal již od svého učitele Horsta P. Horsta: 

“Nikoho neposlouchat”.  109

Tereza z Davle svými snímky nechce divákovi sdělit nic konkrétního, stejně tak 

jako Robert Vano. Nesnaží se svými akty prezentovat konkrétní myšlenku, nýbrž ženu 

zachycuje podle svého uměleckého citu. Ve tvorbě této fotografky jsou vidět přirozené 

pózy a klidné výrazy ve tváři modelek, celý tento harmonický podtext je dán především 

tím, že Tereza z Davle nejen ke své tvorbě, ale i ke svým modelkám přistupuje zcela 

otevřeně a přátelsky. Zobrazuje ženu jako smyslnou bohyni, která je krásná, tak jak byla 

stvořená, bez žádných kosmetických úprav a operací. K fotografování aktu přistupuje 

jako k zachycení smyslné krásy ženského těla. Její snímky jsou, jak bylo výše zmíněno, 
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charakteristické jakýmsi tajemnem, což je společné i pro snímky Michaely Brachtlové, 

naopak se tím liší od Saudkových děl.  

Snímky aktů Michaely Brachtlové jsou charakteristické především zachycením 

polocelku či detailu lidského těla. Tyto zobrazené detaily jsou často na první pohled 

zcela nerozpoznatelné a divák musí zapřemýšlet, o jakou část lidského těla se opravdu 

jedná. Snímky zachycují kontrastní scénu, kdy se objekt často ztrácí ve tmě a konkrétní 

kresba je patrná jen lehce. V jejím případě se spíše jedná o fragmenty těla, tento přístup 

lze shledat pouze v tvorbě této autorky, protože ostatní vybraní autoři se často zabývají 

celou postavou. Odlišný přístup Michaely Brachtlové k fotografii aktu je ihned patrný 

na jejích snímcích. [54 - 67] Ve své tvorbě k tělu přistupuje jako k zachycení 

myšlenkových či pocitových vizí.  110
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5. Komparace 

Ve své práci analyzuji pohled na lidské tělo okem muže a ženy. Zajímalo mě, jak 

na nahé mužské tělo nahlíží žena či muž a také jak vnímá ženskou či mužskou nahotu 

žena a muž. Zda je pro fotografa za objektivem důležitá sexuální přitažlivost či nikoliv, 

zda je nutné být orientován na dané pohlaví, které fotograf zachycuje, nebo se jedná 

pouze o vyobrazení lidské nahoty. V následujících podkapitolách shrnuji, jaký význam 

vždy hraje vyobrazené tělo pro daného umělce. Zajímám se o to, zda fotografické akty, 

zobrazující lidskou nahotou, jsou pouhým prostředkem ukázání lidské tělesnosti, či           

v sobě dané snímky skrývají duchaplnější myšlenky a významy. 

5.1 Význam ženy v díle Jana Saudka a Terezy z Davle 

Žena je v díle Jana Saudka a Terezy z Davle zásadním prvkem. Jan Saudek 

zakomponovává ženskou tělesnost do své tvorby již od samého začátku. Nejprve pro něj 

žena představovala symbol plodnosti a mateřství, postupně se v jeho snímcích více 

prolíná vášeň a touha. Ženy na jeho snímcích jsou zobrazovány jako ztělesněné bytosti 

plné citových prožitků, smyslnosti a svůdného půvabu. Jeho zobrazení ženské tělesnosti 

může u diváka vyvolávat pocit hojnosti, tak jako u samotného autora.  Téměř                  111

v každém ze snímků Jana Saudka lze zpozorovat touhu po ženském těle, jelikož z každé 

fotografie aktu plně srší sexuální podtext. Saudkova touha po ženě je zcela známým 

faktem a díky ní dokáže perfektně vyobrazit ženskou tělesnost jako symbol přitažlivosti 

a zároveň nedosažitelnosti.  

Jan Saudek se ale nikdy při výběru svých modelek neřídil aktuálními trendy 

ideálu ženské krásy. Nevybíral si ženy s ideálními mírami 90-60-90, ale zcela podle 

svého citu a instinktu. Fotograf si totiž nezakládá na fyzické kráse určitého charakteru, 

nezáleží mu na tom, zda je žena štíhlá, krátkovlasá, s modrýma očima či má jiné 

aspekty fyzické krásy. I když jsou pro jeho tvorbu zcela typické ženy korpulentní, silné 

a s velkými ňadry, vyhledává ženy všech tvarů a všech rozměrů, protože žena jako 

taková je pro něj dokonalá. V ženě vidí dárkyni života, která si zaslouží, aby byla 

zvěčněná taková jaká je, bez přikrášlení a jak ji vnímá sám autor. Saudek se tím od 

ostatních vybraných autorů liší, jeho nazírání na ženu není založeno na dokonalosti 
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fyzické krásy vyžadované módními trendy dané doby. I když Saudek nepropaguje jeden 

ztělesněný ideál ženské krásy, nejde mu odepřít fakt, že mu mnohem více imponují ženy 

bujarých tvarů. Tyto ženy vyobrazuje na svých fotografiích jako výraz svých fobií, 

strachů, představ, fantazie a pocitů. Divák je prostřednictvím těchto snímků vtažen do 

příběhu, který se odehrává v každé fotografii. Žena je interpretována jako svébytný 

subjekt, který emocionálně působí nejen na diváka, ale i na samotného autora, který je 

také často účastníkem ve svých fotografiích.   112

Jan Saudek se také nebojí zobrazit tabuizované prvky a představy. Zobrazuje 

zcela otevřeně nejintimnější partie ženy, někdy až v pohoršujících podobách. V jeho 

fotografiích nejvíce dominuje erotičnost a sexuální tématika, která je též pro jeho tvorbu 

charakteristickým prvkem. Saudek svou představu o ženské tělesnosti předkládá 

divákovi v nejrůznějších podobách. Nebere ženu jako pouhý objekt pro zobrazení 

erotična, ale chápe ji jako dokonalé, až nadpozemské ztělesnění krásy. Jak bylo výše 

zmíněno, Jan Saudek zobrazuje ženu zcela takovou, jak ji stvořil Bůh, zcela expresivně 

ukazuje ženské lůno a sexuální praktiky, které jsou běžným motivem pornografických 

snímků. Proto bývá Saudkova tvorba díky jeho explicitní otevřenosti často označována 

za pornografickou a vulgární.  Ženy na jeho snímcích jsou ženami, kterými se 113

obklopoval, jsou to milenky, přítelkyně, dcery, ženy z ulice, manželky a otrokyně 

lásky.   114

Provokativnost a pornografické vyobrazení ženy není Saudkovi cizí, v tom se 

však liší od fotografky Terezy z Davle, která ale erotickým nábojem také nešetří.          

Akty Terezy z Davle v kontrastu s tvorbou Jana Saudka jsou však ztělesněním cudnosti                        

s vyobrazením štíhlých modelek. Zvýrazněná ženskost a sexualita je v Saudkově tvorbě 

také podtrhnuta jeho typickým rukopisem, kolorováním. Saudek koloruje a barevně 

zvýrazňuje erotické atributy na ženském těle, jako jsou například rty, bradavky a další. 

Naopak Tereza podtrhuje ženský sexuální náboj využitím různých erotických rekvizit, 

jako jsou mřížkované punčochy, peříčka, škrabošky, vysoké podpatky a půvabné 

drapérie.  
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Žena Jana Saudka v kontrastu s ženou Terezy z Davle je zobrazena zcela 

rozlišným pohledem. Oba autoři chápou ženu jako symbol mateřství, ale ženskost 

interpretují zcela jinak. Saudkovy modelky monstrózních tvarů v kontrastu jemných               

a křehkých dívek Terezy. U obou fotografů můžeme shledat jisté emoce a vnitřní pocity. 

Tereza, jako žena, interpretuje ženskost mnohem jemnějším a půvabnějším způsobem. 

Jak mi sama sdělila, nenachází krásu v silnějších ženách, ale daný ideál fyzické krásy 

také nemá (viz rozhovor str. 73 - 76). Ženský akt Terezy zobrazuje intimní partie zcela 

výjimečně, a pokud ano, jsou zachyceny v decentní a nepornografické podobě. Snímky 

těchto dvou autorů jsou sice plné erotického náboje, ale diametrálně odlišným 

způsobem. Tereza z Davle nenachází sexualitu v upozorňování na ženský klín, nýbrž    

v celém těle, výrazu modelky a pózách, které nemusí nutně vypovídat nějaký 

emocionální příběh.  Dalším rozdílem v tvorbě aktů těchto umělců je především 115

technika a místo fotografování. Saudek je proslulý a známý pro své fotografie                

z interiéru svého ateliéru. Naopak Tereza své akty vytváří především v exteriéru. Nahota 

ženského těla je u Terezy z Davle zobrazována jako absolutní přirozenost a u Jana 

Saudka jako naprostá strojenost a inscenace. I když je zcela odlišné pojetí žen Jana 

Saudka a Terezy z Davle, tyto akty v sobě spojují vášeň a erotiku.  

Jako komparativní prvek u aktů Terezy z Davle a Jana Saudka lze považovat, že 

Saudek často nezobrazuje ženu samotnou, většinou po dvojicích či v ještě větší skupině. 

Dalo by se říci, že čím více ukáže lidských nahých těl, tím více obsahují erotických 

prvků. Ženské akty Terezy z Davle jsou naopak velice často vyobrazeny samostatně. 

Ženy Terezy z Davle jsou vyobrazeny v celé své kráse, velmi kultivovaným a decentním 

způsobem, který explicitně neupozorňuje na intimní partie. [40 - 53] Při úvaze, zda se 

jedná o snímky pornografické či pouze eroticky podbarvené, je Saudkova tvorba na 

tenké hranici, někdy i za hranicí. [10 - 23] 

5.2 Význam muže v díle Roberta Vana A Michaely Brachtlové 

Při posuzování, jak na mužské tělo nahlíží Robert Vano v kontrastu s Michaelou 

Brachtlovou, zjistíme, že jejich pohled je zcela rozdílný. I když jsou oba vybraní 

 VESELÁ 2011, viz rozhovor s Terezou z Davle pro internetový deník Ona Dnes, http://ona.idnes.cz/fotografka-115

tereza-z-davle-dokazu-zaridit-aby-se-kazda-svlekla-pto-/spolecnost.aspx?c=A110202_201652_spolecnost_ves, 
vyhledáno 5. 5. 2016
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fotografové orientovaní na muže, jejich těla zachycují radikálně odlišným způsobem. 

Robert Vano, který je homosexuálně orientován, si vybírá muže podle svého zájmu. Jak 

již bylo výše zmíněno, modelové Roberta Vana jsou pro něj ztělesněním ideálu mužské 

krásy. Vysportovaná a svalnatá těla, krátce střižené vlasy. Erotický náboj v jeho 

fotografiích [24 - 39] je velmi důležitý, nejen že ho do svých fotografií dává svou 

osobní výpovědí, tím že ho tento tělesný typ přitahuje, ale smyslný pohled modelů         

v téměř každé heterosexuální ženě vyvolá jakousi touhu.   116

Michaela Brachtlová i Robert Vano mají zcela jinou představu o zobrazení 

erotického náboje v jejich snímcích. Vano svou vášeň a smyslný erotický podtext do 

svých fotografií dává především pomocí zobrazení intimních partií, vášnivému pohledu 

očí či ukázání polocelku nebo celku ideálního mužského nahého těla. Jeho modelové 

jsou často v konfrontaci buď s jiným nahým mužským tělem, nebo eroticky pózují na 

posteli, ve spodním prádle či zcela bez něj.  Vzhledem k tomu, že na fotografiích 117

Roberta Vana se objevují mužské genitálie, můžou tyto snímky být označeny za 

pornografické. Veškerá intimita je zde divákovi zcela otevřeně ukázána. Naopak muži 

Michaely Brachtlové neoplývají dokonalou muskulaturou a vypracovaným tělem. Dalo 

by se říci, že se jedná o zcela obyčejné muže. Pro snímky Michaely Brachtlové [54 - 67] 

v první řadě nebyla důležitá sexuální přitažlivost, ani pro ni nebyl vyloženě důležitý 

symbol sexuálního náboje, který by v ní vzbuzovali jí vyobrazení modelové. To ale 

neznamená, že by jí tito modelové nijak nepřitahovali, to ano. Protože se však jednalo                

o její partnery a kamarády, nebyl erotický náboj mezi nimi prvořadý. Michaela vnáší do 

svých fotografií sexuální náboj pomocí erotického doteku různých materiálů. Tento 

dotek vyvolává u diváka zcela explicitní pocity a prožitky. Jejím cílem je ukázat vášeň             

a touhu bez vulgárního vyobrazení genitálií a tak její snímky ukazují decentní intimitu 

ve vztahu dvou různých materiálů. Michaela Brachtlová svými snímky dokazuje, že 

sexualita může být vyobrazena i bez pohoršujícího či pornografického dojmu.              118

Na rozdíl od Roberta Vana zachycuje intimitu těla s jistým tajemstvím, jelikož 

nepoznáme hned na první pohled, o jakou část lidského těla se jedná.  
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Michaelu Brachtlovou a Roberta Vana spojuje nejen zájem o fotografování 

mužského aktu, ale také to, že se oba dva ve své fotografické tvorbě zabývali 

fotografováním zátiší. Oba zmínění fotografové se ve své tvorbě aktu zabývají 

mužským tělem, protože muž je ve středu jejich sexuálního zájmu. I když jsou oba tito 

umělci předními fotografy, je mezi nimi rozdíl, Vano se zabývá fotografováním “kluků” 

a Brachtlová fotografováním “chlapů”.  119

 VITVAR 2015, viz článek z týdeníku Respekt, http://www.respekt.cz/tydenik/2009/36/pani-kluci, vyhledáno 6. 5. 119

2016
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6. Charakterizace chápání těla v tvorbě vybraných umělců 

V této kapitole bych ráda celkově shrnula tvorbu vybraných čtyř umělců. Dále je 

mým cílem, na základě pochopené interpretace díla, roztřídit jejich chápání těla do 

jednotlivých podskupin. Pro porozumění obrazu je na místě položit si několik otázek 

typu: Kdo je autorem a jaká je jeho dosavadní tvorba? Co je hlavním námětem snímku? 

Jakým stylem je námět (v tomto případě nahé tělo) zpracován? Jak autor přistupuje           

k tělu jako k objektu? Po zodpovědění těchto otázek je identifikace výtvarného díla           

o mnoho snazší. Pokusím se vystihnout smysl a chápání nahého těla vybraných umělců, 

mimo jiné, pomocí vizuálních znaků, výrazových prostředků a obrazových vjemů.  

 
6.1 Tělo jako symbol 

Do této podskupiny řadím na základě pochopení a zodpovězení výše zmíněných 

aspektů tvorbu Jana Saudka, který své ženy a lidskou nahotu zobrazuje s velmi 

symbolickým podtextem. Naaranžovanými pózami svých modelek se snaží divákovi 

zprostředkovat nějaký příběh, pocity, událost a osobní vjemy.  Jan ve svých silnějších 120

ženách shledává symboliku hojnosti a blahodárnosti.  V tomto případě symbol nemusí 121

být definován přímým pojmenováním, ale může existovat díky náznaku podmanivého 

působení. Dalo by se říci, že Saudek pomocí těla vytváří umělou skutečnost, která je 

často založena především na prožitku samotného autora. Chápání těla v jeho tvorbě je 

vnímáno jako zhmotnění formy, symbolizující subjektivní touhy, prožitky a fantazijní 

představy.   122

Jan Saudek je fotografem, který zobrazuje ženské akty svým specifickým 

způsobem. Jeho snímky aktů, zcela bez předsudků, ukazují otevřeným způsobem 

sexualitu. Divák se může při pohledu na Saudkovi „meditativní“ snímky vžít do 

příběhu, který chtěl sám autor vyobrazit, anebo díky své fantazii prožít příběh svůj 

vlastní. Konkrétní snímky Jana Saudka k nahlédnutí viz obrázky č. 10 - 23 v příloze.  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6.2 Tělo jako komerční objekt 

Nazírání na lidské tělo jako na komerční objekt je možné shledat v tvorbě 

Roberta Vana, např. v počátcích jeho tvorby lze nalézt fotografie mladíků, které byly 

použity pro reklamní účely k propagaci spodního prádla.  Využití mužského aktu            123

v komerčním odvětví má v zahraničí rozsáhlejší historii, než v české tvorbě. Od počátku 

dvacátého století byly fotografie nahých mladých mužů výnosným obchodním prvkem, 

který však zprvu nebyl zcela legální. Až v 60. letech fotograf Jean Francois Bauret 

zachytil nahého muže a tato fotografie byla použita pro reklamní účely k propagaci 

spodního prádla. V posledních dvou desetiletích se mužská nahota stala jedním                 

z hlavním motivů reklamních kampaní. V Čechách se mužská nahota do tiskových 

komerčních periodik dostala až kolem 90. let dvacátého století.  

Komerční fotografie aktu bývá nejčastěji spojena s módní fotografií, ke které má 

právě zmíněný autor také velmi blízký vztah. Hlavním cílem tohoto nazírání na lidské 

tělo nebývá osobní výpověď autora, jde pouze o propagaci krásného mladého těla. Vano 

mužské tělo chápe jako ozdobu a něco krásného, čím by se rád obklopoval a doposud 

obklopuje.  Svými snímky ukazuje iluzivní realitu, která je zaměřena především pouze 124

na vzhled. Robert tyto akty mladíků tvoří pro své osobní potěšení, ale obdiv a uznání 

nachází často u homosexuální klientely. Robert Vano nazírá na tělesnost krásných 

mladíků jako na komerční objekt. Jejich krásu zachycuje, jako něco co časem zanikne, 

ale právě Vano tuto tělesnost dokáže uchopit a zvěčnit ji alespoň ve svých snímcích. 

Vano nemá potřebu se vcítit do duše vyobrazovaného modela, nýbrž mu jde pouze            

o zachycení jeho krásy jako by byl pouhým objektem. Krásní mladíci, jejichž krása je 

zachycena tímto autorem, k nahlédnutí viz obrázky č. 24 - 39 v příloze. 

6.3 Tělo jako smyslnost 

Na těle je mnoho krásných míst, která dokáže Tereza z Davle prezentovat ve své 

tvorbě smyslným zobrazením. Tato fotografka se dokáže velmi vkusným pohledem 

dívat na nahé ženské tělo a svým osobitým způsobem dává tělesnosti ve své tvorbě 

zcela jiný rozměr a smysl. Vkusně prezentuje něhu ženy a bez nemravných vjemů 
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zachycuje ženskou intimitu.  Její snímky, ukazující nahotu, si často hrají se světlem             125

a stínem, které vykreslují krásné tvary ženské postavy. Její schopností je především 

pohled na tělo jiným způsobem, než je běžné. Zbavuje se konvencí, předem určených 

předsudků a vyhledává zcela různé úhly pohledu. V tvorbě této autorky lze nalézt 

především lidskost, která se prolíná se skutečnou realitou.  Její akty žen divákovi 126

nelžou, jsou v přirozených pózách a nevyjímají se skutečnosti. Jejich smyslnost je také 

dána osobními pocity a přátelským vztahem, který má autorka se svými modelkami.  127

Přístup k tělu má zcela bezprostřední a tělo používá jako objekt k vyjádření ženské 

smyslnosti - pomocí gest a pohybu. Tereza do své tvorby ženských aktů promítá své 

vlastní preference a pohled na ženskou smyslnost. Snaží se ženu ukázat přirozeně, 

včetně pocitů a emocí.  Tereziino pojetí ženského těla jako projev smyslnosti                  128

k nahlédnutí viz obrázky č. 40 - 53 v příloze. 

6.4 Tělo jako materiál 

Michalea Brachtlová prezentuje své mužské akty jako materiál, který se prolíná 

či střetává s jiným materiálem a společně vyzařují jisté prožitky. Na těle jako na 

materiálu ukazuje pocity, které je člověk schopen zažít v konfrontaci s jiným 

materiálem.  Michaela Brachtlová prostřednictvím těla získává různá poznání, která 129

následně reflektuje ve své tvorbě. Pracuje s různými materiály, kterých se dotýká, 

manipuluje s nimi a díky těmto vjemům může i divák prožívat tuto nevídanou 

sebereflexi. Na tělo nenazírá jako na něco již poznaného, ale využívá jisté tajemno. 

Tajemství je ukryté především v zobrazených detailech těla, které si zaslouží zamyšlení 

a zkoumání, kde je hledat. Fragmenty těla, která Michaela Brachtlová zachycuje ve 

 ZAHRADNÍKOVÁ / BÁRTŮ 2015, viz rozhovor s Terezou z Davle, http://www.rozhlas.cz/cb/publicistika/125

_zprava/tereza-z-davle-pri-fotografovani-pro-me-neni-dulezita-technika-ale-objekt-prostredi-a-svetlo--1523366, 
vyhledáno 5. 5. 2016

 VESELÁ 2011, viz rozhovor s Terezou z Davle pro internetový deník Ona Dnes, http://ona.idnes.cz/fotografka-126

tereza-z-davle-dokazu-zaridit-aby-se-kazda-svlekla-pto-/spolecnost.aspx?c=A110202_201652_spolecnost_ves, 
vyhledáno 5. 5. 2016

 VESELÁ 2011, viz rozhovor s Terezou z Davle pro internetový deník Ona Dnes, http://ona.idnes.cz/fotografka-127

tereza-z-davle-dokazu-zaridit-aby-se-kazda-svlekla-pto-/spolecnost.aspx?c=A110202_201652_spolecnost_ves, 
vyhledáno 5. 5. 2016

 PODHRÁZSKÁ DUŠKOVÁ 2013, viz rozhovor s Terezou z Davle, http://www.nekultura.cz/vytvarne-umeni-128

rozhovor/o-fotografovani-s-terezou-z-davle.html, vyhledáno 5. 5. 2016
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                                                           +58

http://www.rozhlas.cz/cb/publicistika/_zprava/tereza-z-davle-pri-fotografovani-pro-me-neni-dulezita-technika-ale-objekt-prostredi-a-svetlo--1523366
http://www.nekultura.cz/vytvarne-umeni-rozhovor/o-fotografovani-s-terezou-z-davle.html
http://ona.idnes.cz/fotografka-tereza-z-davle-dokazu-zaridit-aby-se-kazda-svlekla-pto-/spolecnost.aspx?c=A110202_201652_spolecnost_ves
http://ona.idnes.cz/fotografka-tereza-z-davle-dokazu-zaridit-aby-se-kazda-svlekla-pto-/spolecnost.aspx?c=A110202_201652_spolecnost_ves


svých fotografiích, jsou tedy záhadné a na první pohled nerozpoznatelné.  Tělo jako 130

materiál, který se setkává s jiným materiálem, je vnímáno jako tělesný kontakt dvou 

struktur.  

Vizuální pojetí těla Michaela koncipuje jako zviditelnění metaforického obrazu. 

Její snímky fragmentů nahého mužského těla divákovi zcela zmapují detailní části 

tělesnosti. Tvorba této autorky není o zkrášlování těla, ale o reálně zachycených 

faktech. Snaží se co nejblíže přiblížit člověku - tělu a jeho citovým prožitkům. Pomocí 

svých fotografií divákovi zprostředkovává intimitu lidského bytí. Snímky této autorky 

k nahlédnutí viz obrázky č. 54 - 67 v příloze. 
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Závěr 
Zobrazení lidského těla ve fotografii nás provází v různých formách od samého 

počátku vzniku fotografie. Jedná se o stále diskutované téma a s dobou se měnil nejen 

pohled, ale i názory na tuto problematiku.  

Hlavní otázkou mé práce bylo posouzení pohledu muže a ženy za objektivem na 

nahé lidské tělo. Jako mužské představitele fotografického aktu jsem řadila Jana 

Saudka, který je v mé práci zastoupen jako představitel ženského aktu, dále fotografa 

Roberta Vana, jako průkopníka mužského aktu. Ženy fotografky, zobrazující lidskou 

tělesnost, jsou v mé práci zastoupeny Terezou z Davle, která se zabývá ženským aktem 

a Michaelou Brachtlovou, která nahlíží na opačné mužské pohlaví. Tito fotografové            

a fotografky byli do mé práce vybráni především z důvodu, že jejich většina 

fotografické tvorby se zabývá právě zmíněným aktem daného pohlaví. Také jsou 

významnými osobnostmi současné české fotografie, které přispěly k netradičním           

a rozdílným pohledům na nahé tělo.  

Pohled na akt se vyvíjí a bude se dále vyvíjet vždy podle individuálního vidění 

diváka a obraznosti samotného autora. Na snímky, zobrazující nahé tělo, vnímatel 

reaguje podle společnosti, výchovy, okolností, zkušeností a především doby, ve které 

žije. Umělecký akt hraje především úlohu v divákovi vzbudit dané pocity a ne ho 

prvoplánově šokovat. Prolomením jistých morálních tabu, které šokují diváka, jsem se 

věnovala v kapitole číslo 3, kde jsem se zabývala faktory, které často ovlivňují 

fotografický akt. V této části práce jsem řešila otázky, jak je ovlivněn umělecký akt 

sexuální orientací, pornografií a označením glamour. Samotné vymezení pornografie je 

velmi těžké, proto bylo mým cílem v této části vymezení tohoto pojmu a poukázání na 

jisté charakteristické rysy, které napomáhají divákovi k rozlišení, zda je dílo aktem 

uměleckým, nebo aktem pornografickým. Jako důležité však považuji zmínit, že 

zodpovězení otázky pornografie vždy záleží na subjektivním úhlu pohledu vnímatele. 

Tato kapitola také přiblížila objasnění pojmu glamour, který je pro fotografický akt 

velmi důležitý, a dále obsahovala také stručný přehled vývoje homosexuality, protože 

tato sexuální orientace ovlivňuje tvorbu jednoho z vybraných umělců, Roberta Vana. 

Uvedení autoři nemají za cíl vzbudit u diváka pouhé sexuální vzrušení, ale jejich 

snímky v sobě nesou určité hodnoty, příběhy a zachycení tělesnosti. I když některé ze 
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snímků (především tvorba Jana Saudka) se odehrávají na hranici mezi pornografií             

a uměleckým aktem, jejich hluboký smysl je neustále přítomen. Erotická imaginace 

umocněná zachycením intimity je zpodobněna v aktech všech vybraných tvůrců.  

Středem zájmu této práce byl vývoj zobrazování nahého mužského a ženského 

těla objektivem vybraných fotografů. Soustředila jsem se na komparaci výskytu 

erotična, pornografie a sexuálního náboje v díle Jana Saudka, Roberta Vana, Terezy           

z Davle a Michaely Brachtlové. Zabývala jsem se také otázkou, zda je výhodou být 

mužem při fotografování mužských aktů, či ženou při zachycování ženské tělesnosti, 

nebo je nejlepší, když jsou fotograf a model opačného pohlaví.  

Tato práce otevírá další možnosti pohledu a zkoumání výskytu erotiky ve 

fotografii. Nesnažila jsem se zachytit kompletní životopisná data daných autorů, nýbrž 

pochopit jejich nazírání na nahé lidské tělo a následně porovnat mezi jejich tvorbou 

výskyt erotična a sexuality. Toto posouzení nebylo však snadné, protože je také 

především subjektivní, ale napomohlo mi k tomu vyjádření samotných autorů. Se všemi 

fotografy jsem měla tu čest se osobně setkat a zeptat se všech na jejich tvorbu. Setkala 

jsem se s nimi samostatně a vedla s nimi rozhovory, které mi napomohly k pochopení 

jejich tvorby, jejich cíle a jakým pohledem zobrazují nahotu. K analyzování aktu 

Roberta Vana pro mne byla příznačná účast na fotografickém kurzu se samotným 

autorem, kde jsem se podrobně seznámila s tím, jak on sám přistupuje k tělu jako          

k modelu a jakým způsobem ho prezentuje. Výsledkem této práce je komparace tvorby 

zmíněných umělců, která snad napomůže k snazšímu porozumění nahlížení na lidské 

tělo v uměleckém fotografickém aktu.  

Tvorba Jana Saudka vždy byla a je i dnes velice kontroverzní. Při pohledu na 

akty tohoto umělce je na první pohled vidět jeho velký celoživotní zájem o ženy. Jan 

Saudek kdysi dávno objevil svůj osobitý styl, který do nekonečna reprodukuje.              

Dle mého názoru tento fakt paří mezi negativní pohledy na tohoto fotografa, protože 

jeho tvorba se za posledních 50 let téměř nezměnila. Jeho ženy jsou stále převážně 

kyprých tvarů, vždy se objevuje téměř totožné ateliérové pozadí, stejný styl kompozice 

a donekonečna stejný technický výstup pomocí kolorování. Jan Saudek si tento styl 

osvojil, ale ani technický pokrok doby či jiné okolnosti mu nezměnily pohled na 

vyobrazování ženské tělesnosti. Pózy Saudkových modelek působí vulgárně, i když je 

                                                           +61



třeba brát na vědomí, že erotika, která je dána do jeho tvorby, má svůj účel, vtip, ale            

i něhu. Saudek nepolemizuje pouze o erotice, ale i o estetice.  

Při pohledu na jeho snímky lze na první pohled vidět, že Saudek prožívá 

potěšení při kontaktu s kyprými dámami. Ženu chápe jako objekt krásy, jako ztělesnění 

něčeho nadpozemského a pro něj dokonalého. Vidí ženu jako materiál, který lze pevně 

uchopit. Zdá se, že ženu různých fyzických parametrů vnímá jako kus masa, do kterého 

se může někdy doslova zakousnout. Prostřednictvím nahého těla ukazuje své erotické 

touhy a vášně. Zobrazuje svou největší fantazii, která ho doprovází celým životem. Jeho 

snímky jsou vyobrazením světa rozkoše. Protože je Saudek mužem, dokáže ženu vnímat 

pouze jako fyzický objekt a tímto způsobem nazírá na nahé tělo. Nedokáže se vcítit 

přímo do role ženy a vnímat ji tak, jak se cítí ona sama. 

Tuto výhodu má Tereza z Davle, která chápe ženskou tělesnost o poznání 

citlivějším způsobem. Dokáže se lépe vcítit do ženského těla, čímž nenese její 

vyobrazení žen pouze estetické hodnoty, ale i duši samotného ženství. Dle mého názoru 

je velkou výhodou být ženou a fotografovat ženy, protože díky tomu má autorka větší       

a nenahraditelné pochopení ženství, ženské intimity. Erotický náboj je také vnímán 

zcela jinak, než pohledem mužského oka. Ženské tělo ženským pohledem není vnímáno 

pouze jako erotický objekt, ale jako tvor, který je plný emocí, citů, vášně, něhy                  

a ladnosti. Tímto způsobem Tereza z Davle vyobrazuje často své kamarádky. Její 

snímky nesou stejný umělecký rukopis, ale přitom se jedná vždy o zcela jiný snímek              

a jinou ženu, jejíž přednosti jsou vyzdviženy a dokážou diváka okouzlit. Snímky Terezy 

jsou vždy z jiného prostředí, kompozičně se mění, ale osobitý rukopis zůstává. Její 

snímky nejsou urážlivé, vulgární, ale nesou estetické hodnoty, na které nám není stydno 

se dlouze dívat. Dalo by se říci, že tělo ženy vyobrazuje tak, jak vnímá tělo vlastní. 

Dalším faktorem, který se mi líbí v tvorbě Terezy, je fakt, že její ženy jsou zcela 

běžnými ženami z ulice. Nejedná se o profesionální modelky, ale o obyčejné dívky, 

které jsou krásné tak, jak se narodily.  

Naopak fyzická krása, jak bylo výše zmíněno, je velmi důležitá pro tvorbu 

Roberta Vana. Tento jev se mně osobně nezamlouvá, protože zachycuje krásu, která 

není běžná. Vybírá si mladé krásné modely bez kožních vad apod. Neukazuje mladého 

muže jak opravdu vypadá, ale tak, jak on sám si přeje, aby vypadal. Robert Vano své 
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modely pečlivě vybírá z modelingových agentur, takové mladíky je téměř nereálné 

potkat na ulici. Vanovi modelové jsou zcela vyumělkovaní a dle mého názoru 

diskriminují dnešního obyčejného mladého muže. Když se obyčejný mladík podívá na 

tyto snímky dokonalých těl, nebude se ve svém těle cítit dobře a bude mít nízké 

sebevědomí. Stejně tak když se žena podívá na tyto snímky krásných mladíků, může 

uvěřit představě, že takto vypadají nebo by měli vypadat všichni dnešní mladí muži, což 

je nereálné. Tvorba Roberta Vana je tak jakýmsi nahlédnutím mimo realitu. Nedá se mu 

však upřít, že jsou jeho snímky plné estetických hodnot. Robert Vano pouze zobrazuje 

to, co se líbí jemu samotnému, jaké muže má rád. Vyobrazuje svůj osobní ideál mužské 

fyzické krásy, která ale bohužel není věčná a nepochybně zanedlouho zanikne.  

Muži v tvorbě Michaely Brachtlové naopak fyzickou krásou nijak zvláště 

neoplývají. Při pohledu na snímky této autorky je vidět, že se jedná pouze o fragmenty 

lidského těla. Na tělo nenahlíží jako na celek, nezobrazuje celou postavu, intimní partie 

ani tvář daného modela. V tomto se skrývá velké tajemno její tvorby. Na nahé tělo 

nazírá jako na objekt tělesnosti, který je uchopen s nějakým materiálem a spolu tato 

spojení vytváří erotické pouto. Její snímky jsou vizuálně sjednocené, protože každý ze 

snímků vyjadřuje jisté zamyšlení a skrývá v sobě něco na první pohled 

nerozpoznatelného. Spojuje přírodní materiály a přírodní živly s lidskou kůží a ve svých 

snímcích zachycuje, jak se lidská kůže při tomto propojení chová. Vyobrazuje náhodné 

pózy a fragmenty těla, na které nahlíží zcela estetickým pohledem. Nehledá 

prvoplánovou krásu těla, ale podrobně se zajímá o pocit, který tělo jako takové zažívá. 

Michaela měla se svými modely blízký vztah, jednalo se především o její partnery, 

proto lze i prostřednictvím jejích snímků vidět, že k danému tělu měla vždy blízko            

a podle svého vlastního pocitu vyobrazuje pochopení erotického náboje. Sexuální 

podtext v její tvorbě je dán osobním poutem, které s daným modelem sama autorka 

prožívala. V tomto tkví další tajemství její tvorby. Pouze ona sama dobře ví, jak se dané 

mužské tělo chovalo, jak velký obsahoval erotický náboj a divák se může pouze jen 

domnívat a snažit se rozluštit dané tajemno a kouzlo. 

Nikdy nedokážeme zcela vysvětlit význam snímku u žádného autora, protože 

pravý význam je skryt v mysli umělce. Divák se může pouze domnívat. Dle mého 

názoru vzbuzuje právě toto skryté umělcovo tajemství zájem o umění. Vývoj 
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fotografického aktu je velmi zajímavý a díky společnosti, která tento žánr stále více 

otevřeně a uvolněněji přijímá, bude tedy nepochybně interesantní sledovat další vývoj        

v budoucnosti. 

Fotografický akt v současné české tvorbě zasluhuje větší pozornost, než která se 

mu v poslední době dostává. Fotografie aktu je médium současnosti, které nám 

prezentuje lidskou tělesnost a představuje identitu člověka. Akt lidské tělesnosti nám 

vypovídá mnohé nejen o samotném autorovi, ale také i o vyobrazené osobě. Tato práce 

může být podnětem pro mnoho dalších zkoumání a podrobnější rozebrání již vzniklého 

díla, bohužel by další výzkum přesahoval rozsah mé práce, tudíž jsem se analýzou 

nemohla zabývat. Myslím, že téma fotografického aktu si v dnešní době zaslouží velkou 

pozornost, nejen z důvodu, že se fotografie stále vyvíjí, ale mění se i lidská společnost   

a tím se proměňuje i zobrazované lidské tělo. Mění se ideál lidské krásy a bude 

zajímavé sledovat, jakým způsobem bude v budoucnu v uměleckých sférách 

vyobrazován. 
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Příloha — Interview 

Pro mou diplomovou práci bylo velmi stěžejní pochopit celkovou tvorbu daných 

umělců. Bylo pro mne nezbytné se vcítit do jejich tvorby aktu, abych mohla lépe 

analyzovat jejich pohled na nahé lidské tělo. Při setkání mne zajímala především míra 

erotična, sexuality, pornografie a explicitní vyjádření intimity. Dovoluji si říci, že bez 

osobního setkání bych se pouze mohla domnívat, kam umělci směřovali či směrují, co 

vyprávěly či vypráví jejích fotografické akty. I přesto, že jsem prostudovala mnoho 

knih, článků, předešlých rozhovorů s danými fotografy, osobní setkání se ukázalo            

být k nezaplacení. 

Rozhovory jsou ve stavu, v jakém byly opsány z diktafonu. Pouze jsou opsané      

s mírnou korekturou spisovné češtiny a naformátovány tak, aby usnadnily čtení. Slouží 

především k tomu, aby lépe představily fotografický akt a přístup k tělu vybraných 

umělců. Rozhovory jsou určeny k tomu, aby byla snazší komparace a shrnutí tvorby 

daných fotografů a fotografek.  

1. Rozhovor — Jan Saudek 

 Setkání s Janem Saudkem proběhlo 25. března 2016. Přála jsem si se s ním 

setkat již od samého začátku, kdy jsem si zvolila téma své práce. Nikdy by mne však 

nenapadlo, že se mi tento sen vyplní. Už začátky v podobě shánění kontaktu byly velmi 

obížné. Naštěstí se mi Jan Saudek velmi rychle ozval na základě mého dopisu. Byla 

jsem velmi vděčná, že si tento významný český fotograf udělal čas a srdečně mne přijal. 

Pan Saudek otevřeně hovořil o své minulosti a o své tvorbě. 

Jak jste se dostal k fotografování aktu? 
Já se za žádnýho fotografa aktu nepovažuju. Protože moje nejznámější fotografie je ta, kde 
je pes, chlap, který drží dítě, pak hřbitov, můj otec na hřbitově a chlap vedoucí malé dítě. 
Na těchto fotkách není žádná ženská.  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Ale na dalších už ženy zobrazujete, proč? 
Protože to chce trh. Víte, proč se líbí ty fotografie s těma macatýma holkama? Protože 
každej chlap to chce, ale stydí se to prohlásit. Ale podvědomě to chce, protože to je úroda. 
Jen se za to stydí, protože masmédia je vlastně znetvořují do podoby bláznů. 

Co Vás přimělo svléknout ženy? 
Já jsem je nepřiměl, ony se svlékaly samy. Pro mne je problém spíš ty dámy udržet, aby se 
nesvlékaly. Protože žena zaměňuje fotografování s pohlavním aktem.  
Chlap chce, aby na ženské bylo vše vidět, aby se pokusil vrátit do lůna. Touha vrátit se 
domů, do lůna, do nebytí, do ráje. Je to věčná výzva. Osobně si myslím, že ženská je 
nejkrásnější věc na světě. Žena je důkazem existence boží. Nic tak dokonalého, tak 
nebezpečného, tak zákeřného, tak nádherného a strhujícího není možno, aby vzniklo jinak.  
Je nejdokonalejší věcí na světě. A víte proč? Protože pouze ona dokáže dát život, to chlap 
nedokáže. Kromě toho, ženy jsou statečnější, jejich odvaha je nepředstavitelná. Já považuji 
za povinnost, když tedy nějaká dáma uvolí mi stát modelem před objektivem, tak já ji 
musím vyfotografovat prismatem obdivu. Já jsem fotografem pro ženy, chlapi myslí, že je 
to hnusný nebo odporný, zvrácený, zvrhlý, ale já jsem fotografem ženským. 

Podle jakých kritérií jste si vybíral své modelky? 
Já si je nevybíral. Jednou v životě, bylo mi dvacet let, byl jsem voják, jsem oslovil na 
autobusovým nádraží dívku. Ona se dala na útěk. A to jsem byl fešák, čistá uniforma. Já byl 
ještě tak pitomej, že jsem za ní běžel. Ale pochopil jsem, že je to blbost. Žena se nedá 
zaplatit. Modely chodily samy. Několik velice zajímavých dívek mi kdysi psalo, dnes už se 
to tolik nestává. Fotografii dělá model.  

Odmítl jste někdy nějakou modelku fotografovat? 
Ne. Ale fotografoval jsem několikrát dívku, která i když byla příjemná, voněla, tak byla 
absolutně nefotogenická. Normální zdravá dáma s půvabnýma rysama, příjemným 
vystupováním, ale nešla vyfotit. To že má velkou zadnici, ještě nestačí k tomu, že vznikne 
dobrá fotka.  

Máte nějakou oblíbenou a naopak neoblíbenou část lidského těla, kterou rád 
fotografujete? 
Anatole France říkal, že ženská zadnice je kadlub všech forem. Nevím, co znamená kadlub, 
asi pravzor pro všechny tvary. Ale je pravda, že například ženská zadnice stárne 
nejposledněji. To je ověřeno. Já soudím, že žena je “věc”, která neomrzí a stojí za 
zpodobnění. Ale nemyslete si, že mé fotografie jsou jen o ženách a jen o těch silnějších.  

Jaké ženy Vás lákají? 
Mně láká všechno. 

Je pro vás důležitý mít s modelkami nějaký vztah nebo citovou vazbu? 
Citová vazba může vzniknout v okamžiku a trvat krátce, protože doba trvání lásky se nedá 
měřit. Někdy to trvá pár hodin, velmi intenzivně. Někdy dva roky, což už je neslýchaně 
dlouho.  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Jak k fotografování přistupujete? 
Nesmí se lhát, jak začnete lhát, není to ono. Musí být otec a syn, matka a dcera. Také se 
nesmíte posmívat. Fotografovat tak, jak by to diváci mohli považovat za výsměch, nebo 
ukazování něčeho nevhodného. Já bych chtěl ukázat život, jak jsem si ho přál vždycky žít, 
jako souběh nádherné krásy, štěstí, rozkoše a radosti. Protože já odmítám skutečnost, 
odmítám vraždění, nenávisti, ponižování dětí, naschvály. Setkávám se s tím jako každý, ale 
já bych chtěl ukázat život, kde figurují lidi, né vždycky příbuzní, ale lidi, které jsem miloval 
a potkal cestou. Fotografie ale není jen o ženách, o mužích, ale o nás lidech a o naší 
výpovědi, jak jsme ochotni je vidět. Já fotím úmyslně nadčasově, a jedinou fotografii, která 
za něco stojí, jsem nedělal pro peníze. Patric White, australský spisovatel, kdysi řekl: 
“Dosáhnout dokonalosti je nemožné, ale je naší povinností se o to pokusit”. 

Snažíte se svými fotografiemi vyprávět nějaký příběh? 
Každá fotografie něco vypráví.   

Je pro Vás důležitý erotický náboj a sexualita? 
V každým z nás je erotický náboj, náboj smrti, bolesti, zármutku, štěstí, to je v každým. Ale 
někdo to odmítá vyvolat, ale je to tam. To jsou základní pudy. Především nesmíte 
švindlovat, nesmí se lhát. Musí tam být sestry, skuteční milenci, matky a dcery. Když lžete 
tak to nefunguje.  

Neurazí Vás nařčení, že Vaše snímky jsou pornografické? 
Jsou pornografické, to je přeci jasné.  

Máte vždy dopředu vymyšlenou fotografii - jak bude vypadat? 
Ano. Nesmíte model trápit víc než několik minut. Když budete na model tři hodiny pálit 
světla tak Vám mezi tím dívka vyschne. Musíte vědět, co chcete.  

Dnes ještě fotografujete? 
Už ne. Mně se stalo to nejhorší, co se fotografovi může stát. Přišel jsem o negativy. Moje 
dílo není dosažitelné. Já jsem vlastní vinou zchudl. Přišel jsem o barák, o iluze, ateliéry              
a kdesi cosi. Podle fotografií já dnes maluji. Také píši. Teď píši svou čtvrtou knihu. Dnes 
každý píše knihu.  

Jaký je Váš nesplněný fotografický sen? 
Jediný co já chci, nebýt zapomenut.  

2. Rozhovor — Robert Vano 

 Jako každé jiné setkání, i toto pro mne bylo velmi přínosné. Abych se dokázala 

lépe vcítit do tvorby aktů tohoto významného fotografa, zúčastnila jsem se 

fotografického kurzu, zaměřeného právě na akty, který se uskutečnil 9. dubna 2016. 

Očekávala jsem, že díky tomuto setkání budu moci nahlédnout Robertovi Vanovi 
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takzvaně pod ruce přímo při práci a to se také stalo. Mohla jsem pana Vana sledovat, 

jakým stylem nasvěcuje své modely, jak vytváří kompozici, dále jaká probíhá atmosféra 

na pracovišti mezi fotografem a modelem. Mimo jiné jsem se také dozvěděla, jak tento 

významný autor pracuje a postupuje. S Robertem Vanem jsem vedla i krátký rozhovor, 

který mi napomohl například odhalit jeho kritéria. 

Jak jste se dostal k fotografování aktu? 
Učil jsem se u Horsta P. Horsta, který fotil ženy. Když jsem se ho ptal, co a jak mám fotit, 
řekl mi, ať fotím kluky, když je mám rád. Tak jako on fotí ženy, protože je má rád. Když 
jsem se ho ptal, jestli jsou mé fotky dobré, řekl, že asi ne, když se tak ptám. A že budou 
dobré, až se přestanu ptát.  

Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr modela? 
Myslím, že každý má nějaký kritéria a každý vnímáme věci jinak.  Pro mě je vždy nejtěžší 
najít modela, kterého mám vymyšleného. Mám to rozdělené věkově, aby nebyli staří.  

Musí být Vaši modelové fyzicky krásní? 
Nejvíc. Fotka je pouze vizuální. To jak se člověk cejtí, myslí, duševno, to není vidět. Vidět 
je pouze jak model vypadá, jestli je hezký nebo není.  

Chcete svými fotografiemi něco říci? Nějaký příběh? 
Nechci. Já většinou ty akty fotím pouze pro sebe a nemám jiné poslání. Nechci jimi něco 
říct. Já jenom rád fotím to, co se líbí mně a přitom jen doufám, že se to bude líbit i někomu 
jinému. 

Jdete si za jednou vysněnou fotografií, nebo se inspirujete okamžikem? 
Vždy si připravím story — board, abych byl připravený. Ale někdy model udělá i věci, 
které bych ani sám nevymyslel. Nejdřív se to zrodí v hlavně, vyhlídnu si prostředí a pak 
čekám.  

Je pro Vás důležitý erotický náboj? 
Asi ano, protože když už je vybírám, vypadaj eroticky, ani nemusí být vysvlečeni.  
Já vždy chtěl fotit hezký věci a když si nemyslím, že to je hezký, tak to nevyfotím.  

Máte nějakou oblíbenou a naopak neoblíbenou část těla, kterou rád fotografujete? 
Ani nemám. Když si vybírám ty modely, tak si myslím, že jsou perfektní všude.  

Kde hledáte své modely? 
Já jdu do agentury, kde jsou chlapci, kteří se chtějí fotit. Vím, že tam jsou všichni mladí              
a hezcí. Všichni budou stejně vysocí a nebudou mít žádné beďary. Modelové jsou pouze             
v agentuře, možná, že jsou i někde jinde, ale já nevím kde.  

Kdybyste viděl pěkného mladíka na ulici, tak byste ho neoslovil? 
Ne. Možná mám strach z odmítnutí, že bych někoho oslovil a on by mě odmítl. Tak jdu 
raději do agentury, kde mě znaj a já zas je. 
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Jak vnímáte ukazování intimních partií? Nebojíte se nařknutí, že by Vaše snímky 
mohly být označeny za pornografické? 
Někdo kdysi dávno řekl, že rozdíl mezi uměním a pornografií je ten, že když ho má malýho 
a nestojí, je to umění a když ho má velkýho a stojí, je to pornografie. Ale já tyto věci 
neřeším. Možná kdybych akty fotil barevně, spíš budou vypadat pornograficky. Ale tím, že 
jsou to černobíle fotky, nemyslím si, že by tak vypadaly.  

Jaké je vaše oblíbené místo, kde rád fotografujete své modely? 
V posteli. Protože už tím, že je v posteli, je to erotické. Když bych dal kluka nahýho do 
kuchyně a do postele, tak v posteli vypadá lépe nahý než v kuchyni.  

Máte nějaký nesplněný fotografický sen? 
Jeden sen mám, možná že se to nikdy nesplní. Ale já bych chtěl být v Pompidou jak pan 
Tichý nebo pan Sudek.  

3. Rozhovor — Tereza z Davle 

 22. března 2016 jsem se setkala s velmi příjemnou a usměvavou Terezou            

z Davle. Tereza přijela do Prahy a tak jsme se mohly setkat v kavárně Slavia. Jako 

ostatní setkání i toto pro mne bylo velmi inspirativní a nápomocné pro mou práci. 

Tereza otevřeně hovořila o celém svém fotografickém životě a přístupu k ženskému 

tělu.  

Proč jste si vybrala scénu akt? 
Nevybrala jsem si to úmyslně, ale vybralo si to mě, protože jsem měla dědu fotografa          
a pradědu akademického malíře. Když jsem si pořídila foťák za peníze, co mi dala babička, 
tak jsem chtěla fotit, ale nevěděla jsem, co mám fotit. Věděla jsem, že chci fotit černobíle, 
mám ráda spíš ponurý věci, lehce tajemno, rozmazaný a spíš expresivní věci. Začala jsem 
fotit holky a ony se mi samy svlékaly, byly to mé kamarádky a když jsem jim řekla, jestli je 
můžu fotit, hned se vysvlíkly, že chtějí mít památku pro sebe a ty fotky dávaly pak svým 
klukům. Ty kamarádky ukázaly ty fotky našemu společnýmu kamarádovi a ten mi udělal 
výstavu. Takže to byla spíš taková náhoda, mně se líbily vždycky portrétní fotografie           
a zátiší, ale z těch portrétů vždycky vyplynul akt. 

Napadlo Vás někdy fotografovat muže? 
Já jsem fotila muže, nebo spíš jsem fotila své přítele. Přesto, že tak nepůsobím, tak se 
stydím, pro mě když vidím nějakého krásného kluka a zeptat se ho jestli bych ho mohla 
fotit jako nahýho, tak bych se sama styděla. S těma holkama ne, protože mi to připadá 
přirozený a nestydím se. Protože si říkám, že jsou to moje kámošky nebo známí, takže to je 
vlastně i díky studu. Hlavně, když vidím nějakou dámskou a mužskou fotografii nahou, tak 
mi nějak ty ženy do toho pasují líp a víc, přesto že mužský tělo je taky krásný. Třeba mě 
baví antický sochy – muži, to je krása. Líbí se mi mužský tělo nahý, ale je to takový nějaký 
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zvláštní, nevím čím to je, už se mi na to ptalo víc lidí, že se to vždycky strhne k ženám. 
Muže portrétuju a fotím ráda, ale většinou oblečený. Mám ráda charismatický lidi a u těch 
mužů to je speciální. Charisma muže se pozná víc na fotce portrétu než z aktů. 

Podle čeho si vybíráte své modelky? 
Já to mám taky podle charismatu, ta holka mě něčím upoutá, musí mě zaujmout. Ale není to 
prvoplánovej zjev. Protože já jsem se kolikrát spálila v tom, že jsem si párkrát vybrala na 
focení typické krasavice a ty fotky byly defakto fádní a nic neříkaly. Pro mne je vždycky 
lepší, aby ta holka byla něčím zajímavá a nemusí být přímo krasavice, ale mít něco v sobě    
a to se mi pak fotí daleko líp než nádherná figurína. 

Preferujete, aby slečna byla štíhlejší s nějakými křivkami? 
Já nenacházím krásu v boubelkách, nebo vysloveně v takových baculkách. Ale mám naopak 
kamarády, co to vyžadujou. Mám kamarády malíře, co milujou kreslit jejich faldíky. Takže 
spíše hledám modelky štíhlé. 

Je pro Vás tedy důležitá fyzická krása? 
To je velmi subjektivní. Pro mne může být krásný jeden typ ženy a jinému se naopak líbit 
nebude. Každý krásu vnímáme jinak.   

Četla jsem o Vás, že nepreferujete ženy s plastickými operacemi? 
Ne, to vůbec. Já se tím teda živím a většina těch žen plastický operace mají. Na své fotky to 
ale nepožaduju, protože mi to není moc sympatický. Pro mě je to chlubením cizím peřím. 
Když vidím, že ta dáma nemá tak hezká prsa, tak fotím něco jiného. Úprava prsou, to lze 
ještě pochopit, u žen co mají prsa zvětšený po porodech, nebo změnou váhy, ale co mně spíš 
leze na nervy, jsou plastiky obličeje. To mně vadí - víc zvětšený rty, protože ony pak nemají 
mimiku. To jsou pak jen masky. Ztratí se jim z tváře grimasy. Také se snažím vyhýbat 
dívkám, které mají hodně tetování. 

Jdete si za jedním vysněným snímkem, přesně víte, jak bude vypadat kompozice, nebo 
se necháváte inspirovat okamžikem? 
Mám skici, co mám léta vymyšlený fotky a sháním na to ten správný objekt, tu modelku. 
Třeba jsem si koupila takový malinký botičky, to byla velikost 36 a nepotkala jsem takovou 
modelku, co by měla tak správně tvarovanou nohu aby to do toho zapadlo. Buď měla štíhlej 
kotník, ale neměla tak malou nohu a naopak. Nebo jsem sháněla určitý charakter. Já mám 
spousty rozskicovaných fotek a někdy se mi povede úplně přesně zachytit, až jsem z toho 
sama překvapená, jak se to povedlo a někdy to neudělám a fotka je zase úplně jiná. 

Takže si všechny snímky promýšlíte takto detailně dopředu? 
Ne vždycky. Mám pár fotek, co jsem udělala přesně tak, jak jsem chtěla, některý jsem tam 
směřovala, ale nakonec z toho vyšlo něco jiného a je to ještě lepší. Někdy to je náhoda, jak 
kdy. U mě velkou roli také hraje náhoda. Já hlavně nefotím moc v ateliérech, takže stačí, 
když je zatáhnutý světlo, nebo začne pršet a světlo se mění, v ten okamžik si musím pohrát 
s tím, co je. 

Máte nějaké oblíbené místo, kde ráda fotografujete? 
Já jsem měla oblíbený místo na Kampě, u baru Zanzibar. Tam byla krásná lampa, která 
svítila a dávala úžasný světlo. Jenže teď bydlím v Českým Krumlově a mám to z ruky.  
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V Českým Krumlově máte nějaké takové místo? 
Tam taky. Mám ráda noční osvětlení. Lampy v noci. 

Používáte nějaké externí blesky? 
Ne. To jsou světla z ulice. Noční osvětlení lamp. Já to ani neumím (smích). 

Četla jsem, že pořád používáte starou techniku? 
Vlastně v dnešní době, co fotím na film, tak převážně jen na mé výstavy. 

Požadujete, aby Vaše snímky něco vyprávěly, aby v sobě měly nějaké tajemství, nějaký 
příběh? 
Já třeba v dané fotce vidím něco jiného, než diváci na výstavách. Lidé mi pak povídají, co 
to v nich evokuje. Jsou děvčata, které třeba měly problémy s drogami a na fotce vypadají 
jak svatá Madona. A naopak, je holka, která je pannou a na fotce vypadá jako rajda. 

Bylo tohle Vaším záměrem, abyste lehce zaměnila identitu vyobrazené ženy? 
Ne nebylo, to byla třeba i náhoda. 

Je Vaším záměrem, aby Váš snímek vyjadřoval nějaký příběh? 
Jak kdy, ale většinou ne. 90 % je experiment.Vezmu si třeba nějakou holčinu, že půjdem 
něco nafotit, ale dopředu nevím co. Vezmu s sebou tašku věcí a pak na místě něco 
vybereme. Táhnu jí  třeba někam na půdu a zrovna tam mě něco napadne. Třeba tam chybí 
taška ve střeše a proudí tudy krásný paprsek světla. Tak jí tam postavím a je to pak 
modelování světlem, defakto experiment. 

Četla jsem, že Vaše modelky nejsou profesionálními modelkami? 
Většinou ne. Holky co já používám na fotografický workshopy tak musí mít nějaké 
zkušenosti. Když jsem sama s holkou co v životě nefotila, tak z ní dostanu nějakou dobrou 
pózu. Protože se přede mnou ani nestydí. Pro mne je daleko lepší najít si holku na ulici        
a zeptat se jí, jestli by chtěla pózovat, defakto jí ukecat. 

Slyšela jsem, že dokážete svléknout každou modelku, kterou máte zájem fotografovat. 
Je to pravda? 
Hm, už taky ne. Nejsem už moc vytrvalá. Dřív jsem to dovedla, měla jsem spoustu času, 
takže i holčiny, které se styděly, tak jsem se jich každý týden znovu zeptala, až jsem je 
svlékla. Teď dostávám emaily od mnoha holek a je si z čeho vybírat. Ozývají se mi samy.  

Je pro Vás důležitá sexualita a erotický náboj? Aby Vaše fotografie vyzařovaly vášeň? 
Ano, to mám ráda, když je ve fotografii jiskření. To je super. To je ale také spojený 
s krásou. Nemyslím si, že tento náboj mají pouze prvoplánové krasavice. Náboj je daleko 
víc v očích, ve výraze, než kolikrát v těle. Může to být i obyčejná holka, prodavačka, než 
vysoká manažerka. Je to daný v tom člověku. Nemám ráda prvoplánovou erotiku. Nemám 
ani ráda spodní prádlo, které hodně odhaluje. Připadá mi, že když je žena kompletně nahá, 
není tak erotická, jako když má na sobě nějaké prádlo. Líbí se mi třeba mřížkované 
punčocháče        a šmrnc hollywoodských hvězd, které byly dřív. Měly umělé řasy, červené 
nehty a byly celé nádherné. V dnešní době holky na módních fotografiích mají zvláštně 
vykloubené pózy a to se mi moc nelíbí (smích).   
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Jak nazíráte na vyobrazování intimních partií? 
Mně moc nebaví fotit intimní partie. Občas ano, ale ne, aby byl zcela vidět klín. Nemusí být 
vidět vše. Nikdy by mne nenapadlo fotografovat holku s roztaženýma nohama. Já nedělám 
pornografické snímky, i některé sociální sítě chtějí, abych na svých snímcích zakrývala 
bradavky. V Rakousku jsem se ale jednou setkala s divačkou, která mne nařkla z toho, že 
degraduju ženy. Přitom se jednalo o cyklus Grandhotel, kde jsou ženy cudné a něžné. Jedná 
se o decentní akty, kde se naopak jedná o oslavu ženské krásy.  

Máte nějakou oblíbenou a naopak méně oblíbenou část těla, kterou ráda 
fotografujete? 
Já jsem se nikdy nezaměřovala na jednu část. Líbí se mi prsa nebo dlouhé nohy. Vždy jsem 
se snažila, aby holky na mých snímcích vypadaly hezky. 

Jak přistupujete ke své práci? 
Vždy se mi líbil pohyb a neostré fotografie. Tvořila jsem tak, aby se to líbilo hlavně mně. 
Přistupovala jsem k tomu podle sebe, i když mne hodně lidí ze začátku za to kritizovalo. 
Říkali mi, že mé snímky jsou neostré, ale najednou, ze dne na den se to obrátilo. Asi to také 
bude tím, že jsem vydržela a fotila, tak jak jsem chtěla. Nemám ráda adrenalin. 

Je nějaký autor, který Vás ovlivnil a je Vaším vzorem? 
František Drtikol, Helmut Newton, Antonín Kratochvíl a několik dalších.  

Máte nějaký nesplněný fotografický sen? 
Ráda bych vydala další knihu. Chtěla bych knižně vydat výstavu Grandhotel. 

4. Rozhovor — Michaela Brachtlová 

 S Michaelou Brachtlovou jsem se setkala 19. března 2016. Byla to má zcela 

první zkušenost s rozhovorem s významnou osobností české fotografické scény. Velmi 

přátelská Michaela mi ochotně zodpovídala mé  otázky.  

Jak jste se dostala k fotografování aktu? 
Nepřišla jsem k tomu cíleně, nejdříve jsem dělala úplně jiný věci. Dělala jsem zátiší a to mě 
strašně bavilo, ale potom jsem vlastně měla nějaký téma a hledala jsem, jak ho zpracovat. 
Byla to kniha od George Bataille — Příběh oka, taková surrealistická pornografie. A zkrátka 
jsem se rozhodla, že to udělám, jako jsem do této doby dělala zátiší, ale že platforma se 
bude odehrávat na těle. Nebylo to tak, že jsem si řekla, že od této doby budu dělat akty. 

Co Vás vedlo k použití těla a přírodních materiálů? 
V 90. letech téma tělesnosti bylo jakoby ve vzduchu, vlastně najednou se dělalo plno 
výstav, nejen u nás, ale i v Evropě, také různý festivaly. Tělesnost byla takovou tématikou, 
řekla bych po celá 90. léta. Strašně mě zasáhla ta kniha, ale kdybych si ji přečetla dneska, 
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už to se mnou nic moc neudělá. Tehdy to se mnou tak zamávalo a hrozně mě to inspirovalo. 
Protože kniha byla ilustrovaná fotografiemi, řekla jsem si, že udělám jiný, lepší (smích). 
Vycházela jsem z tý knihy. Svým způsobem to byly ilustrace, ten můj první soubor tohoto 
typu.  

Byl pro vás důležitý erotický náboj? 
Ano. Zmíněná kniha je opravdu skoro jako pornografie, ale já se chtěla s tímto také 
popasovat, ale vyjádřit jinak. Šlo mi o to, vyvolat emocionální odezvu, ale ne nutně 
explicitně.  

Jak moc byla pro Vás důležitá sexualita a zmíněný náboj? 
Tím jak jsem udělala ten první soubor, který opravdu vycházel z té knihy, takže i předměty, 
které se tam vyskytují, jsou převzaté prvky z knihy. Ale potom vlastně, jak jsem o tom 
přemýšlela, tak už mi nešlo tolik jako o tu erotiku, ale o ten pocit. Třeba jako s tou 
chobotnicí. Šlo mi o ten pocit, jako když se dotkneme jiný kůže, nebo i tý kožešiny. Šlo mi 
o to vyvolat erotický podtext, ale spíše fyzický. Když se dotkneme hebký kůže, tak to v nás 
třeba vyvolá nějaký reakce.  

Co Vás lákalo na fotografování mužů? 
Protože to bylo strašně eroticky podbarvený, a nějak to vlastně vycházelo z mojí vlastní 
sexuality. Bylo to pro mě přirozený.  

Podle čeho jste si vybírala své modely? 
To byl jeden model. 

Byla pro Vás důležitá fyzická krása? 
Ne, vůbec. Modela mi dělal můj tehdejší partner, který byl ochotný mi stát Pak jsem 
zkoušela i s jinými modely, asi tři jsem zkoušela, z čehož dva byli mí partneři a jeden byl 
můj ochotnej kamarád. Ale já jsem je celkem nijak neobtěžovala, celkem jsem po nich 
nechtěla nic, co by nikdo nezkousl (smích).  

Bylo pro Vás důležité mít s modelem nějaký vztah? 
V tomto případě to nebylo vůbec důležité. Nebylo to osobní, ale spíš mi šlo o obecný 
vyjádření pocitu.  

Fotila jste někdy i ženy? 
Já jsem ženu vyzkoušela snad jenom jednou, myslím.  

Ty fotografie s mořským živočichem — chobotnicí? 
To jsem já, to je autoportrét. 

Proč chobotnice? 
Chobotnici jsem si vybrala jednak proto, že mě jako bytost fascinovala a fascinuje. 

Kde jste si jí pořídila? 
V supermarketu, mražená byla. 

A kde jste si pořídila kožešiny? 
Někde v second — handu jsem si koupila kožich a ten jsem si pak rozstříhala. 
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Řešila jste retuše a  technickou stránku fotografie? 
Já jsem to fotografovala na formát 6 x 6, na svitkový film.  A chobotnice na 9 x 12. Takže 
jediná retuš přicházela v úvahu pozitivní. Používala jsem umělé osvětlení. 

Myslíte si, že některé z Vašich fotografií aktu mohou pohoršovat a být označeny za 
pornografické? 
Myslím si, že absolutně ne. Taky na nich nejsou nikde vidět intimní partie. Ale stalo se, já   
u toho tedy nebyla, to mi říkal myslím Vladimír Birgus, že na výstavě v Americe se o tom 
diskutovalo. Vím, že jednou se to řešilo, ale u nás to nikdy nikoho nenapadlo.  

Jak jste postupovala při fotografování? 
Vzala jsem si tu věc a pak už jsem pracovala asociativně. Co mne napadlo. Nedokážu 
přesně vysvětlit, proč jsem zrovna tak něco udělala. Základním tématem byl erotický pocit 
z toho fyzickýho kontaktu. To bylo zásadní východisko a pak jsem to nechala volně 
plynout. Zkoušeli jsme, jak tělo reaguje, někdy to byla i třeba náhoda.  

Jaká náhoda? 
Koupila jsem si kytku s pestíkem a ona má na sobě jakési tečky. Je to ta fotografie, jak se 
tento pestík dotýká kůže a na té kůži je “husí kůže”. Tohle vzniklo tak, že opravdu jak jsem 
se dotkla toho těla, tak modelovi naskočila “husí kůže”. Takže to vzniklo náhodou, toto 
jsem neměla nijak promyšlený.  

Bylo Vaším účelem ukázat fragmenty těla, které jsou na první pohled nepoznatelné? 
Určitě. Ale já jsem si to úplně v první chvíli neuvědomila. 

V poslední době se zabýváte něčím podobným? 
Teď jsem už dlouho nic tak podobnýho nefotila. Vlastně naposledy jsem dělala takový 
podobný věci, když jsem byla těhotná. Fotila jsem sebe s břichem. 

Kdo nejvíce ovlivnil a inspiroval Vaši tvorbu? 
Mně se strašně vždycky líbila Cindy Sherman, taky jsem o ní psala diplomovou práci. To je 
moje opravdu velmi oblíbená umělkyně.  

A z českých umělců? 
Mám moc ráda práci Ivana Pinkavi. Ale jinak si nemyslím, že bych měla konkrétní vzor.  
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